
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ. 



ΠἰαΖθα Ὀγ (3:0 )ί 
---. τον... 



ΡΒΑΑΒΕΒΑΤΙΟ 

ΑὮ ΠΤΕΥΝΙΤΙΟΥΜ. 

ΒΕ χ ϑογιρεβ Οοάϊοῖδυβ, ασυογαπι ψαγιδηῖεβ δὰ [,εντὔςυπι εὐϊηνας, 4140] Πἰργυμτλ Ἰηϊερτυπι δυά σοη- 
ἴἰπεπῖ. Οὐυδπίιπι δυῖοπ) ἀς Τοχῖι Πδτὶ {πὰ αὺΐ ἢ, ἀὰΐ ποι ἢϊ, (ἐγναΐυπλ ἴῃ Πηρ1}15, εἴ 4114 αυα- 
ἀδπὶ ἱηίαρεγ ἀς ποῃηυ]]}18, ἤδς τοοςηπῆο ἀςφοϊαγαδιῖ. ΕἸζυγο δυΐεπὶ Νυγηόγαϊες, ροίξ 4υᾶς ἴῃ Πὰς (δγὶε 
Ρίεης ἀμεηρυίζυτν, οἵ δά 4048 ὨΪΔ1] δηηοίλίυγ εχ δάνογίο, ἀεῆρηδηῖ (οάϊοςς, 41 σοηθπςης [μοντςὶ 
ΠΌγαγὰ ἰηϊερτυηλ. 

11. 1Π. 1Ψ, Ιπεῖρὶς ἢ νοὸς πρησας οἂρ. ἷν, 29. εῆοῖς νεγο, ροίξ δου μετεῦδ,. .. ζὯΡ. ΧΙ, 17, Δα και 

18. 

20. 

ς2. 

55" 

ς8. 

1; 

74. 
77. 

ν, 

ΥΠ, 

Χ, ΧΙ, 

ις, 

16, 

τοις υἱοῖς ζΆΡ. ΧΧΙν, 9; εἴ Γυγίυδ ροΙδ ανϑρωπος τῷ ζρ. Χχν!!, 16, δὰ βηετῃ 1ἰδ γι. 

Ῥεπεγαηῖ ΠΠτογῶ ρΟΙξ ὁ“... (Ἰῃ νοοίδυβ ο “ρευς) ΤΔρ. ἱν, 16, Δἀ. πο (ἴῃ νοςς απο) ε] υ,- 
ἄἀςεπλ σοπγπηδίὶς ; (ςξὰ ρΡοίξ αἰμάτος τοῦ μοογου ἴῃ Ὦοσ Ποτηπηδῖς, δὰ τὰ μοογχε ἴῃ σογηπιᾶῖς 17», 
νοοςβ8 ἃ ἰιδγαγίο οὔλε ἕπτ, πεαὰς νεγο, υἱ ρυϊάνογαμη, ρεγίεγυηῖ, Ῥεγιεπιηῖϊ νοσεϑ 
᾿ἴϊεγυπὶ ΡΟΙΪῈ τὸν μὸ... (ἸΠ νοςῖδυ}8 τον. μοαγον) εὐυΐάεπι Ταριτὶβ, σοτημηαῖς 20, δά... τω 
(πεσὰρςε ἴῃ αντω, φυοὰ ργαηλς (οάεχ δηῖς καὶ ἐξιλασετα.) ἴῃ εοάεπι σοπηηλᾶῖο. Ἐυγίι8 
Ροίϊ χιμ. ... (1 νόος χημωρον)ὴ οὐ υΐάειι σαρὶτὶ5 σομητηδῖε 22, λὰ τὰ χιμάρα ᾿Ἰῃ σΟΙηπηΔῖα 
24, ρΡεγιεσυηΐ νοος8. ᾿εδοὶξ νοτο ΡΟΙζ περι, σαρὶεἰ5 ο]υάοτλ Τςοπιπχαῖς 26, λὰ ἐματιω ἰη- 
ο]υῆνε ἴῃ ΠΡ. ΧΙ, 409 ; εἴ Ὁ αὐτω, καὶ 'ῃ ΤΔΡ. χὶν, 6, δὰ ἤπετὴ σοτηγηδῖῖβ 232, ἴῃ σοάξῃι ; 
εἰ ροίξ αφαγνε.. .« (1η νοος «ᾧαγνισα.) Πᾶρ. χὶν, 49, Δἀ ςᾶρ. χνὶ, 29; εἴ ΡοΙϊ προσ... .... 
(ἴῃ νοος πιρσηλυτων) ΤΔΡ. χΥΪ!, 10, δὰ, ϑνεσιν (΄Ἰῃ νοῦς εϑγεσιν) σᾶρ. χνἱ!, 28 ; εἴ ἀδηϊαὰς 
ροῖ ὀἀκαια καὶ οἰῷι ςᾶρ. χίχ, 26, δὰ ἤπεπὶ ἰδ τὶ. 

Ὀεῆοῖς ἴῃ ὑπο ἔοϊιο, (ςξὰ ἴῃ ἶο {πρρ]επιερίυπι δοσερὶς ἃ πλᾶηὺ ἔβοῦ]! ροϊξογίογιβ. Οὐδ 
ἴῃ ραγῖς (πρρ]εΐυγ, πλοποδιπηυϑ 1ῃ (πο ἰοοο. 
[ποῖριτ ἴῃ ΤΔρ. ΧΙ, σοπηπηδῖῖβ 9 ρᾶγῖς οἰγοιῖογ σρθάϊδ. 
Πεβοὶς ἴῃ ἀυοδυ5 [01115, (Σὰ 4υᾶ ἴπ ρᾶγῖς τεχῖιβ, πος Ιπλ05 ἴῃ {015 ἰοο18. 
Ἀοίογιδιταγ τδηυ τγεσεηκτίοτς ἰη Ἰοςῖ8 τυ ἷτ18, εἰ ἐς ριππης τηεηάοίς, {ΡΟΓ Ῥγιπγᾶ5 11το γα 8 

͵Άτπλ ενδηϊάδβ. ἴη ἰοςῖβ (ξαυοητδυβ ᾿τογα8 τὰ τεϊςέϊλβ ἴῃ τοϊηυ]ογιδιι5 ΠΠτετ15 σχου!ηγι8. 
Ορ. χῖν, 34» τοῦ ἐγκτητε--- 9, ἣν ιδἔ ΧΡ, 109, 'ν τω ἐφεδρω 

ΧΙΧ, ς, διχτον-πο 1, καὶ αὶ ψευσισϑε---27, φϑηρει, ῥγὸ Φϑερειτε 

ΘΧΟΙΊΡΪΙ5 ἐΧ Ὦος ρεπογα σλοηςδιγιβ δὰ πηρυΐος ἸοςΟΒ. 

ΧΥ͂!» 22, ες τοπὸν ἀθατον------Ὁ 

ΧΧΥ͂, 19, τὰ ἐμφορια, Ὡς 4:15 

Οοηεϊπεῖ ἴῃ ςάρ. χχνὶ, σογητδ 3, εἴ σοχηπηδῖα ἐεαυςητα υΐαυς δὰ ἤπῃεπὶ ΠομηΠηΔτ15 24. 

Ὡς ατγιδηῦδυς νἱὰς δὰ οαἰςεῖι [μεν ῖοςο]. 

Πεῆοῖς ροίξ δοκτυλω «ἀρ. ἱν, 34, δὰ ψευσηται ς4ρ. Υἱ, 2; εἴ ροίξ ψυχας ςᾶρ. χχΙ!!, 27, δὰ 
Δηοῖ ᾿1Ό τὶ. 
Οοπεϊηες ἰῃ ολρ. χχνΐ, ςογηγηδῖα 3, 4, 5,6. ἴ)ε γαγίδπιῖδυ8 νἱὰς δὰ ςα]ςεπὶ [μον ς!. 
Ηαυὰ εἰϊανίηπχυς, αυἱλ τεχίυπιὶ ἐχμιρεῖ ργογίυ8 ευηάςπὶ σςυπὶ (οάϊςε, αυεπιὶ Ὠυπλεσγο 29 

ἢρηανίηλι. 
Πεβεῖς ἴῃ ὑπο ἔοϊο ροίξ αγιασϑησεσϑε (ζΔρ. χὶ, 44, Δ Μωυσὴν ΞΔΡ. ΧΙ, 1; εἴ ἴῃ 4110 ξ0]1ο 

ἃ (ΔΡ. Χὶϊ!, 27, δὰ χνϊ, 48. 

Πεβοῖς ΡΟΙΪῈ αρπαγης οὯρ. Υἱ, 2, δά τροδατον ζ2ρ. Χὶν, 10 ; εἴ ρΡΟΙξ ποιησετε ζᾶρ. ΧΙχ, 37, δὰ 

ςᾶρ. ΧΧ, 2ς ; εἴ ροίξ κατατριχωτος (ᾶρ. χχνΐ, 37, δὰ ψκέτι μὴ λυτρ. ΠΔΡ. ΧΧΥῚΣ, 20. 

Ηδυά οἰτανίπγυς, φυὶα τεχίυπι ὌΧ δεῖ ργογίας ουπάσεπι συμ (οάϊος, 4υεπὶ υπλογο τού 

ἢρηανίπιυς. 



Ιοϑ. 118. 

120, 121, 

128. 120. 
10. 121. 

133» 
134, 
1η6, 

ΡΕΑΖΞΕΑΤΙΟ ΑὉ ΕΝΙΤΙΟΟΜ. 

Ἡδυά οἸΐζανίπηυβ Π05, 414 οοπίηςς ὑξζεγαυς τεχίην Ρτογίαϑ οδυηάδθηλ συπὶ (οάϊος, αυδαι 
ὨΌΠΊΘΓΟ 20 ἥρηλνιηλ8. Σ 

Πεῆρπαι γαγῖας 1,εϑομεβ δ Π, γοτο εχ (οάϊοϊδυ5 (ογιρεῖβ ἐχοογρίδϑβ. 

Ὠεβοιῖ ροῖ τὰ ἱματιὼ αὐτὰ ΟΔΡ. ΧΡ, 13» δα και προσάξει Ααρὼν τὸν (ΔΡ. ΧΥῚ, 6. 

Οοπείηδξ ἴῃ σᾶρ. Υἱ, σοῃχηῃχδία 1, 2» 3» 4» 5- ΧΝ1, σοι 6, εἴ Δ εςῖν 'π σοηλ. 7; οἵ 

10, Ὁ ᾿π|ἴἰοὸ δά αὐτῶν; οἴ 11, δῷ 1η1||ο δά ἐφιν»---σοπηηγαῖᾶ 14.) 1 8--ΧΊΧ, σοΟΠλΠγαῖα 1.2, 4Ὁ «ὶ 

μὴ κοιμηϑησεται---Ἰ ς, τό, Ὁ ΙΠ111Ο Δα σε--- 21, 32, δ υμων--- ς, 26, λὰ ὑμῶν ἴῃ δοάξηι ;---ΧΧ, 

ςοπγηηδία ό, 9, 44 εἐφα!---10, 11, 12,11, Δ) ϑαναίσοϑωσαν, 14,1ς, 16, δἀ κτηνος 29, 17 44 αυ- 

τῶν, 10, 20, 21, 27---Χχὶ, ΘΟΠΠῚΔ 9--ΧΙΝ, ΠΟΙηπγδίδ 15, 1Ιύ, 17, 18, 10---ἼΧΥ, σοΙηηγῖα. 

45, 36, 37» 39. 40, 41, 42, 43. 

ἘΠΙΤΙΟΝΈΒ, 45 ἴῃ ργασεάδηϊε ᾿ἰὗτο, οδαίάδπι εἴ ᾿η ἢος ΄συοηὰς οοπίαϊίπχαβ.. 

ῬΑΤΆΕΒ εἰ ΒΓΕΚΙΡΤΟΚῈΕΘ ΟΚΒ ΖΈΟΙ, αυἱ τὰ 1 εὶς ργωςεφφηεθῃς, μάθη εἰ ἢἰς 4υοαὰς σοηξογηηζυΓ, 

ΝΕΚΘΙΟΝΕΘ, 405 ἴῃ ᾿ἰδγι8 ργοοήεητθυβ, οαίάθηι [η ἢος αυοᾳυε, εἴ ἴῃ {46 γὰ ἔεγε ἴδηλ 70γΙρτ5 αυᾶτα 
Ἰτργοῆϊς δαγυπάθηλ Ἔχειαρίαγιθιβ, ςοηςι μι. 

8ΙΟΝΑ, ποὴ δῖα ἴμης δὴ 1115, χυΐθυςβ υἱῇ ξαϊηλις, ἰη ᾿ἰδγὶβ ργῳςθάθηςθμ8. 

ζ “}" ἔς εἰ 

ΠΡ 



ΚΕΦΙΙ. 
1. 

ΛΕΥΙΓΤΙΚΟΝ. 

Κι ἀνεχάλεσε Μωυσῆν, χαὶ ἐλάλησεν Κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου, λέγων, 

2. Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτάς: ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἐὰν προσαγάγῃ δῶρα τῷ 
3. 

. 
ν 3 

ἐκ τῷ δίαν. Οἴτορ. 

“καὶ ἃ. τῶν β.} α ορι. 

᾽ὔ’ φῶ βῳ -, “ ζω) ! ἴω ΄ ’ Ὺ-ῃ Ὁ ε- ἢ Ἃ , Ν 

Κυρίῳ, ἀπὸ τῶν χτηνῶν χαὶ ἀπὸ τῶν βοῶν χαὶ ἀπὸ τῶν προξδάτων προσοίσε]ε τὰ δωρα ὑμων. Ἐαν 
ς ἢ ρῷ ΓΡῚ ν “Φ ᾽ “4 ρῳ ρω 

ὁλοχαύτωμα τὸ δῶρον αὐτῶ, ἐχ τῶν βοῶν ἄρσεν ἄμωμον προσάξει πρὸς τὴν ϑύραν τῆς σχήνης τ 
3 3 φ δ Ν Ν Ν ἰιὶ 

μαρτυρία, προσοίσει αὐτὸ δεχτὸν ἐναντίον Κυρίβ. Καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν χεφαλήψτδ 
ζά Ν » .“. 3 ’ Ν ϑ “Ὁ 

χαρπώματος, δεχτὸν αὐτῷ, ἐξιλάσασϑαι περὶ αὐτᾶ, 
» ’ 

Καὶ σφάξουσι τὸν μόσχον ἔναντι Κυρίε, 
Ν ρ ς εν 9 ἈΝ ς ςε ἴω “ κὰ ᾿, " Ν, “" δ) κΝ Ν 9 ΄ 

χαι προσοίσουσιν οἱ υἱοι Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἱμα, χαὶ προσχεᾶσι τὸ αἰμᾶὰ ἐπι τὸ ϑυσιαςηριον 

πο κι ; γε ᾽ 

1. ἀνεναλ. ἐκαλ. 16, 19», 729 74. 70, τοϑ, 118, ΑἸά. Αἰδη. ἴ, 

οὐ. 5υν. Οἴτοσ. νοῦ. Αππ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. ΕἘά. {εὰ “ αχχ, 

τος τ" Ἡείγ ἢ. -Ἐ Κυριος 10, ς8, γ4, 73. 1ο8, 118, ΑἸ. δἷλν. 

Ἄτην. 1. αἰΐφυς. Απῃ. ΕΔ. -Ἐ Δονιίπμν σὰπὶ ἀπςυΐο Οορί. Αγαῦ. 
:.2.31.. Ἔδδϑω, Οοογρ. Μωυσὴν] τω λίωσει γ2. καὶ ἐλ. 
Κύρ. αὐτῷ" α 72. αθήϊιο ηυσᾳυς, ἐεᾷ εἰ ἰργκέμ, οἰ ἴααι ρ- 
γυἱπΔ, Ατγδῦ. 3. Κύρ. αὐτ.) αντ. Κυρ. το. Οεοτε. Κύριος] 
αἰἰς (εὐ ἢ (011) γ4ῳ, 73. 108, 118... α. ΄υοφις ΑἸά. Αἰμδη. ]. ς. 
(Ὁρῖ. δῖαν, Ατδῦ. :. 2. Απῃ. 1. δἰδίηυς. Απῃ. Εά. 
πος ἀντὸν 30, 118. ἔς πιΆΓρΡΟ 8ς. ἧς ΙΠΆΓρΟ ργπιᾶ πιᾶηυ 130. 

ΔΑτπι. 1. ἰχ) πιᾶγγο απὸ ὃς. σκηνῆς) Ἑ ἀας Αἰτηοηὶ 

(οὐά. αἰΐφυϊ. Απηῃ. Εα. λέγων) , 30. καὶ εἰπὲν ἀντὼ 72. 
εἰ ἠϊει Οεοῦς. Απη. 1. αἰϊΐφυς. Ασπι. Ε΄. 

11. Λαλησ.) 1 τμ θοῦ. Ατσπι. «0 αἰϊΐφυς. Αππτῃ. Εά. τοῖς 

υἱο.} σὠ Μ͵ος Αττι. 1. αἰΐᾳφυς. Αστη. Εάὰ. τωρὸς αὐτ.7 ἐδ 

Οὐνοῖσ. Απῃ. 1. αἰϊίφις. πη. Εὰ. ἀνϑρωπ.] Ἔ αἰιφας Απτῇ. τ. 

αἰΐφυς. Ατπι. Εά. ἐξ ὐμ. ἐὰν το.] ἐξ υμ. ὅτ᾽ ἂν τρ. (ἔς) τς. 

ταν τὧρ. ἐξ μι Ν, ς3, ςύ, 82, 84, τού, 129, 134. (πρὶ. 
ΠΊΔΓΡΟ Ργΐᾶ πιᾶπυ 1390. ἐὰν] ὃς ἐὰν Τ᾽ Ποούοτεῖ. ', 180. προσ- 
αγαγ"} τροσαγην,, 54. 82, .129ς. πτροσαγιι ς. τροσαξὴ ΑἸά. 
προσφίρη Ν]], ςς, .8, ξ9. 729 118. ΑΙεχ. Ὑεοάσογεῖ. 1. ς. Ογτ. 

ΑΙ. νὶ, ματῖς ρειτηᾶ, 273» “τἀ 4101] υὐ γαῖ. τροσφερει 7ι. οήμίον 

Αιϊσ. δῶρα 15} δωρον 29, 54, 75- ὙΠοοάοτγεῖ, 1. ς. δίδν. Οἴἶζορ. 
εἱς ᾿πιοτρυηρυηῖ, πεαὺς νετο ροῖϊ Κυρίῳ, Αὕγλῦ. 1. 2. τῷ Κιρ.] 

ἤ.ο οὐπὶ ἀγύςυϊο Ατπ). 1. δἰἴφυς. Απῃ. Εά. 
καὶ ἀπὸ 15] α χαὶ Ν, Χ, 18, ς7» 59» 

αὐτῷ] 

ἀπὸ 

ἤπερ, 73, 118, 130, 131. ΑΙεχ. ἱρή. ὙΠεοάογεῖ. 1. ς. Αὐζ. Απῃ. ᾿. 

“Στ  α. 

" ἄςσεν) ἐς εὔεταί ἀοίοεσεβωπι Αταὺ. 3. 

αἰΐχυς, Απη. ΕἘά. ἡ απὸ 19. ς4,) 7. 73» 76, 84, 8ὃς, τού, τοβ, 134. 

α ἀπὸ (ντ-. ΑΙ. ]. ς. [εἀ μαῦδεῖ 410]. ἡμης 4ε Ατδὺ. 1. 2. βοῶν] 

προύχτων ς4. -ἔ υμὼν τι8. χαὶ ἀπὸ 2] α καὶ Ν]Ι!, τό, ;2. 
ἡ ἀπὸ 10), 54, 74, 75» 76, 84» ὃς, τού, 1το8, 134. ΤΠροσοτεῖί. ]. ς. 

δεν 1. αἰΐφυς. Αγχῃι. Εή. προδατων] βοων ς 4. τροσοῖ- 

σετε] τροσοισεται 52, 75. ὥς, εἴ αὐτῷ ((μἀ αὐτό ἱπ (αι. Νίς. 
". 96) Ὑπεοάογεῖ. ἰ. ο. τῦροσοισει 19, 108. φΦγέγίς ΑΥΔΌ. 1. 2. 

δή.» πες δἷαν. Οἰἶτορ. τὰ ϑῶώρα ὑμ.) το δωρον αὐτου το, τοϑ. 

α τὰ 72. Οὐοπιρὶ. Ὡἱ ἢ} ποπιπι (δ) 1 οἷς ὙΠἨεοάοτεῖ. 1. ς. 
111. Ἐπ᾿] - τε τ2ο. εἱ β' Αγαῦ. 1. 2. εἰ εμγμ: ὅς. ἈΓΑΔΌ. 3. 

 αμίοσι Οορῖ. δ[αν. Οἴἶτορ. ὁλοχαύτ.] ολοκαυτωματαὰ ς4) 128. 
Ἔ εἴη το) 1ο8. σεογρ. Απῇ. τ. αἰϊίΐφυε. Ασγπ). ἕά. ργα τς 

γι Διὰ. 3. τὸ θ. αὖτ. ἐκ τῶν β.] ἐκ τ΄ β. το δ. αὐτ. 1528. τὸ 

δὼρ.} , τὸ )ς. ΛΙ4ά, ἴῃ πυπι. ΡΙυγΑΙ! ουπὶ ἀπίουϊο Οογρς. 
τοῦ] ποι ἰιῖς, {τὰ ροΐξ βοῶν, ἀμξησιυϊς Ατδῦ. 3. 

αὐ- 
ἐχ] απὸ ᾽ς. 

προσάξει} -ξ- αὐῇο τό, 10, 
29) 32) 52) 57), 88) 50) 72) 737) 108. (οπῃρὶ. [ἱ0ί. (τς. Νιὶς. 

Αταῦ. 3. αὐτο ΠΊΔΓρο Χ, ὅς. -Ἐ αὐτὼ ([ς} 118. τπροσαξεις γι. 

οσαξετε Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρατῖς ῥγίπια, 273», [δὰ αἱϊδὶ υὐ ναι. ἀξενκι 

δίαν. Οἷἶγος. τ σἰάμεαι Αταὺ. 3. ἢὶς ἱπιεγρυπρὶς ΑἸεχ. πρὸς] 
εἰς ς3. ἔπι τι8. τὴν ϑυρ.} ρογία: σὰπὶ απίσυϊο δαν, Οἴἶτορ. 
Ατπιςηὶ Οοαά. αἰΐαιΐ, Αταν. Εά. τὴν 9. τῆς σκ.] “ Τξουπάυπι 
1:Χχ, σά Ταῤεγηασμίμοι" Ἡείγςἢ. τοῦ μαρτ.) ἰίς ποη αἰ εηρσυς 

ΑΙεχ. τροσοίσε!} τοροσοισεις 71. οὔέταί Αταῦ. 3. ῥγβπιϊτταης 
καὶ το) 1οθ. Αἰά. Αγδῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἰἶζορ. αὐτὸ] αυτω 
((ς) ς4, τοό. ἐδμα ρανεἰεἰραιίοπεπε ἐς ἐο Αττα. τ. αἰϊαυς. Αγπι. Εὐ, 
διχτὸν] ἢς εχ ςοτῖτ. τονὶ ροϊειοτί, (ςὰ δωρον ρείπιο, Ν11. - αυτω 
11. 1{- Ἰάεπι εὐπὶ ᾿ς ργαο Ψ. -Ἐ ἰάεπι Ὁ τα ἴῃ ςμαγδῶ. τιὶ- 

ποῦς Αἰεχ. -Ἐ δεν ἐνὶ αὐ ἐο Ἀτὰρ. ι.2. -Ἐ αντὼ εἐξιλασασϑαι 
54, 78, 84, τού, 134. Ἔ αντὸ ἐζξιλασασϑχι 74.) γ6. Ὁ ἐξιλα- 
σασϑαι ςς. τηᾶγρο, ρἱοῆα, καλοϑέλητον (6, , Αγϑῦ. 3. ἐναν- 
τον] ἐνώπιον 118. ἐναντι Κ, 7], ἐς, 18, 19) 32) 52) 53» 54) ςς, 

57) 58, 59, 73ν 74. 75» 77» 84. τοῦ, 128, 129, 131) 134. (πη. 
Λίεχ. 1ἱρί. (Δι. Νὶς. ἧς ἴῃ ἴσχει, (δὰ ἐνάντιον τηλγρο, 8:. ὥς ἰπ 

ἰοχίυ, οἀ Πιᾶγρο ον ρει πιᾶ πηλπυζ 110. 

473.) ἴς αἰϊδι ες Δ΄ Αἴ. Κυριᾳ} του Κ. τ6. 

Ιν, ἐπιϑήσει] ργιειατας κα (Πς) ν. Ρεγίηςσε ἔοσῖς ἤρπυπι δὰ 
ἐπι ταπίιιπι. ἐπιϑησειῖς 110. (ὐγτ, ΑἹ. νἱ, ρατῖε ρτγίπιᾶ, 273» 16 αἰ δὲ 
υῖ να. ροπεί Ατπι. 1. αἰΐχψυς. πη. ΕΔ. ἐσιρομαὶ ϑίλν, Οἴἶζγορ. 
Οὐεοῦρ. μονα, Ατγαῦ. 2. τὴν χειρα) τας χειρᾶς 30. ὥς πηᾶγρο 

ΡΠπὰ πᾶπυ 13290θ.50. -Ἐ ἄυτου τς, ς8, τιϑ. Αταὺ. 3. δίαν. Οἴτγορ. 
-“ο.-» 

ας Ογτ. ΑΙ. νὶ, ματος ρυπηδ, 

ᾧς 

Θεός. Ἀπ. 1. αϊαυς. Απη. Εά, -{ ἰάεπι, (ϑ4 χκ Ἔχοίαϊι, Ν᾿. χ. ο1εν κέκνδ τς 
“Ἔ Ἰάσπι ἰπ οπαγαξξ. ταΐποσς (Ὁ ἃς Αἰεχ. τὴν κεφ.}] τῆς χεφάλης 
71. ΚΑΡ. 3. τοῦ καρπ.] τοὺ ολοκαυτωματος 109, 1οβ. πιᾶγρο 
ὁλοκαυτώματος [Δρί. αυτου χαρπ. (ας) Ν]1. ἐοπεπι εἴμε Αγαῦ. 3. 

δικτὸν αὐτῷ] καὶ τροσδεχϑησεται ἀντω 118. δὲχτ. αντοὸ 9. ἢς 
(γε. ΑἹ. 1. ς. (τἀ δ᾽ υὐ Δα. σεζοβέμη ἐπὶσε εὐ αὐ εο Αταδῦὺ. 1. 2. 

φμοιἱ αὔεγί κί ἀεοίρίαίηγ αὖ εο Ατδῦ. 3. ἐξιλ. περὶ αὐτὰ] εἐξιλ. 

ὑπερ αὐτου 19, 1Ἰοϑ. φγορίἰαγε ρῥγο απίμα κως πῃ. 1. αἰφυθ. Απῃ. 
Εὰ. , Διῦ. 3. 

Ν. σφαξουσι) σφαξει 30. ΑγΩὉ. 1. 2. σῇένεμε (ορί. ὕμρα- 
ἰεπὲ δῖαν. Οἴγορ. Οεοῦρ. σδάάκεαί ταῦ. 2. τὸν μόσχ.}] τὸ 

μοσχάριον 19, 108. ᾿ὀοτεμηι Αταθ. 3. ἔναντι} ἐναντίον 11, 30, 
ς8, ς9, 64) 128. ΑἸά. - τοῦ μαρτυριου Ν]], ς8. Κυρίου] του 
Κυρ. 9.  χαὶ τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυριον 72. ἢὶς ποη εἰπίηριϊε 

ἈΑγϑῦ. 5. καὶ προσοιῖσ.} -Ἐ αντὸν )ς. εἰ αὔεναπι δἷαν. Οἴἶτορ. 

α Αγοῦ. 3. οἱ υἱοὶ ᾿Ααρ. οἱ ἱερ.7 οε τερ. οἱ νιοι Ἀχρ. 11. κ οἱ διῖς 
υἱοὶ )ς. κα, οἱ ἃπῖς ἱερ. 72. ΜΙ αγοπὶς μαεοι δοεὶς Αταῦ. 3. τὸ 
αἷμα 1] - σι Αταθ. 3. καὶ 39) 4 Αταῦ. 3. τροσχεῦσι}) 
τροχέουσι 19. ΟΥρ. 1, τς. ἐβμπάαση! δῖαν. Οἴἶγοσ. ψμωπάαπε 

Ατῦ. 5. τὸ αἵμα 23} αὶ 54) 557) 72)7ς. ΑτΥπι. τ. αϊΐαυς. Αἴ. 
41 

»αέξπιωέεκ 

ΡῸ 

, 

σκί ,; 
'ϑὰ, ὑυχοὶ 



ΛΕΥΣΙΤΙΙ ΚκΚ3ΚΟ Ν. 

χύχλῳ τὸ ἐπὶ τῶν ϑυρῶν τῆς σχηνῆς τᾶ μἀλτεν τ: 

σμαγαζξ. πιπούε ΑἸεχ. ἐμέοβίπερμε εἴας εἰ τοπίγεηι 72 ΑΥΑΌ. 1. 2. 

τοὺς τόδ.) ἐπὶ τοὺς α. 7. “Ἕ αὐτου τις. Αἴ. 1. 2. 3. “Ἢ ΙήδΠὶ 

Χ Ρυξπηῆο Ν. -Ἐ Ἰάεπν Ὁ κὰκ 'π ομδίδέξ. τηϊποσε ΑἸοχ. ὕδατι] 

ἐν υδι, 32. καὶ ἐπιϑ.-- ὃυσιας.} α Ογτ. ΑἹ. νἱ, Ρατῖε ρυΐπηα, 273. 
ἐπιϑυσάσ. οὐ ἱερ.} κα οἱ ἱερ. γ2. ἐπιθήσει ο ιερεὺς Ν, Χ, τό, 18, 30, 

329 52) 53» 585 66, ς7,) 71) 73» 77» 82) 83) 85) 118) 128, 130, 131. 
(ὐοηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 1ἱρῖ,. (δι. Νῖς. Ογτζ. ΑἹ. 1, ρασῖς ῥγίπηᾶ, ς ς9. 
(ορῖ. Ασα. 1.2.3. ἐπροπαὶ βαςενάδος δῖαν. Ογορ. ἐπιρομαπὶ (αςετ ἄοίες 
Οεοτρ. τὰ τᾶντα] κα τὼ τό, 32, ζ2, 73») 83. (χα. Νίς. ϑίαν. 
Οἴτοξ. ονμαία ἀκε εοζ. κάρπωμα] ολοκαντωμα 16, 30, 32, 

ἔω, (ν 

κε Γι “αὐ, 22’ 

Καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοχαύτωμα, μελιοὺσι» 

Χ ((ς) ν. Ἐγαῖ ἴοπίῖε ροῆςα [0] ]οϊοπάι1πὶ αὐτου ἴῃ τοχῖυ, ἰρά ποι 
{ιδ]1οατ, -Ἐ αὐτου Ψ]], τό, 353, ς3) τύ, ς7, ς9, 64, 73, 74. 72, 

77) 82, 84) 8ς, τοῦ, 128, 129, 130, 1315) 134. (ὐΟπηρΊ. Αἰά. (αι. 

Νῖς. ὕορι. Αἰ. 1. 2. 85.ν. -Ἑ Ἰάσεπι {Ὁ δὰ 'π ομαγαῶς. πιηογα 

Αἴεχ. χαὶ ἐπιςφιδ.} α καὶ τό. ΑἸά. δ8ιαν. Οἶτγορ.. - ἐπίιροι- 
δασ.} ἐπβοπεμὶ ἦος Ατγὰ. τ. ΑἸἴ4ιε. Αὐτὴ. Εά. ερησέγαπί ϑδἷαν. 
Οὔτορ. Οεογρ. ἐπις. οὐπὶ 144.}] ἐπιδωσουσι, καὶ ςοιδασουσι τὰ 
ξυλα τὰ ἐπι τοῦ τῦυρος οἱ ιερεις, καὶ τρροϑυσουσιν αὐτὸ ἐπάνω ἐπεὶ 
τὰ ξυλα του πυρος καὶ ἔπι τὸ ϑυσιαςήριον ς3. [ΪΙηνεῶᾳ μηΐϊ ἱπῖι5 

εχ πηαγρίῃς αἰνοεγία ἱπιεγργειαιηςηΐα. οἱ ἱερ. αὖτ. ἐπὶ τὰ ξ.} 

“1 με ἔν 
6. 

τ μΑλ 
γέ ὯΝ αὐτὸ χατὰ μέλη, Καὶ ἢ ἐπιϑήσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἐρεῖ τὺς ἐπὶ τὸ μουν μὰ χαὶ ἐπι- γ. β 

ο ςοιξάσουσι ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ. Καὶ ἐπιςοιξάσουσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὰ διχοτομήματα, 8. 

χαὶ τὴν χεφαλὴν, χαὶ τὸ ςέαρ ἐπὶ τὰ ξύλα, τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ὄντα ἐπὶ τοῦ νυσιαςηρίου. 
ν ἈΝ » ΄ Ν Ν ΄ “" ω ΝΣ “' ᾽ς ς » ι ΄ ΣΝ Ν 

Τὰ δὲ ἐγχοίλια. χαὶ τοὺς πστόδας «πλυνοῦσιν ὕδατι" χαὶ ἐπιϑήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ “σᾶντα ἐπὶ τὸ ο.. 
΄ ᾿ ΄ , 2 . 2 ν. 2. δ “ ΄ 2 Ν ν ΖΝ Θ᾽ ΄ ν Ὁ 

σϑυσιαςήριον" χάρπωμά ἐςι ϑυσία ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. ᾿Εαᾶν δὲ ἀπὸ τῶν πτροξάτων τὸ δώ- το. 

ρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν, χαὶ τῶν ἐρίφων εἰς ὁλοχαυτώματα, ἄρσεν ἄμωμον τπροσ- 
΄ 9 », ΝΣ ΄ Ν ρο Ξ,ΙΝ Ν Ν 3 ᾿ᾷνν Ὺω ’΄ 2. "ἈΧ 9 7 

ἄξει αὐχρ. Καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτου" χαὶ σφάξεσιν αὐτὸ ἐχ πσλαγίων τι. 
ἰων ΄ Ν 9.» ΄ Ν ὌΣ ςε ε Ν᾽ ΝΝ ε ε ρ Ν ωἱ 

τοῦ νυσιαςηρίου προς Βοῤβαν ἐγαντι Κυρίου" χαὶ ποροσχεδσιν οἱ υἱοί Ααρὼν οἱ ἱερεὶς τὸ αἰμᾶ 
39 »- 25. ΧΝ ἈΝ ’ ΄ Ν ἰφὲ 5,5 ἈΝ Νὺς 7’ Ὺωα Ν Ν Ν Ν 

αυτὰἃ επί το συσιαςήριον χυχλῳ. Καὶ διελοῦσιν αὐτὸ χατὰ μέλη, χὰὶ τὴν χεφᾶλην, χᾶι τὸ 13. 
’ Ν 9 ’, ες ἐ ρ 3 ΝΥΝ Ὺ΄“ ΄ ὯΝ ΡῈ ἈΝ ΧΊΙΦΙΝ) εἴν: ΄ 

ςεαρ' Χαὶ ἐπιςοιξάσουσιν οἱ ἱερεῖς αὐτὰ ἐπὶ τὰ ξύλα τα πὶ τοῦ πυρὸς τὰ ἐπὶ τὰ σϑυσιαςηρίδ. 
3 ἘΞ. ᾿ 

ΤΣ Ἑα. ἐσὶ 19] τρος 19, 108. ἤς Ὡλᾶγρο δ. ἔς ΠΠΔΙΡῸ ᾿γΠἃὰ ζ2,) ζ4,) ζ7,) 739) 755 77. 118, 1321. (αἵ. Νίς, Αγηγ. 1. δαιθ. Ἀπ. 

" ἜΣ 1 {τ ἸΏΔΙΝΝΙ 130. φκὶ (Ἱ πιβὼ Αται. 1. ἁἰπ|ις, Ασσα. Ἐά, κύχλ] ΞἙΕά, ἄς ἴπ τεκῖυ, [δὰ τηᾶγροὸ υἱ αϊ. ὃς. ὥς ἴπ τεχῖι, [δὰ τηᾶγρο 

᾿ - το Ἔ εἶπε Ατδῦ. τ. 2. Ραμα πᾶηι αὐ ΝΑῖ. 1320. ἰπ πιτη. ΡΐυγΑΙ εἐχργιμς δίαν. Οῇτον. 
' ΧΙ. ἐκδείρ.} δειραντες Ν, Χ, ς3, τό, 64, 71. 118. ΑΙά, Αἰοχ. -Ἡ οἸὶπι Ατα. 1.2. ὈΥδοτΆ Γϊ ἐπὶρε ἈΤΑΌ. 3. ργω πη ηῖ φιία ΑΓπ,. τ. 

: Δ ρί. Ογχ, ΑἹ. νἱ, ρατῖε ρυΐπηδ, 273, 2759 1εἀ 4110] υὧὐ Ας. δείρανῖες Αἰ φυε. Αὐτῷ. ΕΔ. ἐξ] -Ἔ ἦος Οεογρ. ϑυσια} α' 3. Ασδ. 3. 

ΟἸεπιεπϑ ἔτος Δ μάθης ἰῃ (δῖ, ΝΝῚς. αὐ 1. δειραντες ἐκδυσει τπατρο ὃς. δϑυσιας Ν, τό, 30, ζ2, ξ4,) 739, 74» 7ύ, 77. 84. τού, 131, 134. (δῖ, 
ποΐει ΓΊΔΓΡῸ ὈΓΙΠΠ8 ΠΊΔΠΕῚ 120. τρᾶγσο, οἱο Τα, φέροντες (πο) τό. Νῖς. δῖαν. Οὔἶγορ. Αὐπιεηὶ ( οἠά. α]!ααΐ. Ἄτπι, Ἐά. Ἔ ἐς ἴῃ 

“ΠῚ ἐχεονανεγημε Οεοῖσ. πὴ. 1. αἰϊϊφας. Αττη. Ἑά. μελιοῦσιν) με- ἵωπήπϊπο ((ς) Οὐορι. ὀσμ. εὐωδ. τῷ Κ.} Κυρ. οσμ. ενωδ. ς 3. 
Ἢ : ἜΝ, ριουσιν 72. αἰϊήτεγραπι ϑἷαν.  Οἶτορ. εἰ εἰϊκεῖραη Οφοτσ. Αἰτῃ. 1. εὐωδ, ὁσμ.. τῷ Κ. Ργόςορ. υἋ νἱἀεξιγ, ἴῃ δῖ. τὰ δα]. ὁσμ5} 

εὐ , δἰμφας. Ασα. Βα. χατὰ 5 μέλῃ] Ἔ αὐτου τς, ς8. Ατορ. 1.2. λ71:.-. οσμῆς Ν᾿ εἰ οὐδν ΑτδΌ. 3. εὐωδ.} αναπανσε.»» 8. 

Ψ -Ἔ Ἰάεπη σὰ) Χ ΡΥ ΗΟ ν. Ἔ τάθαν ᾧὃ θ᾽ ἈΚ ἴῃ οδαγδές. πλποῦς Ἀφιη]ς εξ. τῷ Κύρ.) α τῷ 11. Χ. 16, 105) 205) 53, ς7,) ὅῳ, 77, 

Π ΑἸεχ. Βδθεῖ εἰ εἰς μέλη ἴῃ αἰϊαἤοης ΟἸδπηθηβ 1. ᾿ς. νειίζ, φιλῇ χατὲ 8ϑς, 158, 19, 130, 131. (ομηρὶ. ΓΊΡΙ. 

μέρος ἴῃ Οτατο βιεηῖ, Οορῖ. δά μιοριόνα αι πιωπόγα ΟεοΥσ: πιδρ- Χ, τῶν τροῦ.] του ποιμνίου τηᾶγρο Χ, ὃς. 1 ρῖ, ἧς εἴ πιᾶγρο 

ὄνᾳ νιωπόγα Αὐτὰ. 1. αΐαυς. Απῃ. ΕΑ. ῬΥΪπιᾶ τηᾶπι 130. τὸ δῶρ. αὐτοῦ] το ὃ. αντου ἡ 9. Δὲ ἄσημα 
ν, δι ἘΠΕΑΊΤΗΙ, ἐπιϑήσουσ.} επιςοιξασουσιν τπᾶγρο ὃς. εἴ ἢς ΠΊΔΓΡΟ ρϊπΔ ἐς Οεοῦρ. ργαπικυηῖ ΑἹ, (θά α αὐτὰ, Ατπι. τ. αἱ ψυς. Αγ. Ἐά. 

Ἔν τηϑηι 139, ςοιδάσουσιν τηᾶῖρο Χ. [ρί. ἐσιβοπακί δῖαν. Οἴτορ. τῷ Κυρ.] κα ς8, 73. “- Ρπεπτίς ΚΝ. κῃ ῥγαηντς ΑἸεχ. ἋΛ τῷ 
Οὐφογρ. οἱ τ᾿ τοοὶ 2}  αἰζεγαῖγ. εἰ 415 115 ἰητεηασςηῖ 83, 118. ΘΟὃΣ "" Οὐεοῦρ. 20 εοὸ οὔτ ἁστιοιΐο Αγλεηὶ Κ ΔΙΠ4ὰ}. Ατγηι. Ἐ4, 
οι  ἐερ.} ὦ 118, αεενάο!ς σαγὴ ἀυτίουΐο Αγδῦ. 3. οἱ ἱερ. οὐ  ἀγεναὶ τυρὶ ἱποϊαίαπι 5]|αν. Μοίβ. -Ἐ αὔέγει δἷαν. ΠΕ γοῦ 

ἱερ. ἴῃ σοπ). 8] α αἰτογαΐγα εἰ ἀπο [15 Ἰηζοτίαςεης ς2, 7ζ. πὺρ 1] ἀπότε] ἀπόδοτε ΑἸά. κα τε 30, ς4) ἐς. ϑίαν. καὶ τῶν ἐριῷ.] Ξ 
τοῦρι 19, 108. . Ογτ. ΑἹ. νἱ, Ῥατῖς ὑγιᾶ, 273) δὰ μαθεῖ 410]. καὶ ἀπὸ τῶν ἐριῷ. ς45) ςς. ϑἷαν. Μοῦ. ἀμί αὖ ἀαϊς 5ἷαν. Οῇτος. πες 

ἐπιςοιξασ. ἀξίνα, ν, Χ, τό, 18, 30, 32) ς3» ξζ) ςό, ς), ς8, ζ9, εἰς} α ΨὟἼΙ. διίαν. Οἰἶΐτορ. ὁλοκαντώμ..] ολοχαρπωμῶτα τό, ς2, 

64. 71) 78, 73. 128, 1321. Οορὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. Τιρίς δὲ. Νὶςσ. ἧς ς7, 77. ολοκαυτωμὼ 110 Ν, ΝἼ], τς, 18, το, 30, ς. ςς, τό, ς8, 

ἴῃ τεχία, [εὰ πιᾶγρο ἐπιςοιδασ. ὃς. ἧς γε. ΑἹ.]. ς. 1εἀ 4101 υὐ αῖ. 59, 604, γ4. 76, 8.4, τού, 1τοϑ, 118, 134. (ομηρ!. Αἰεχ. 11ρῇ. ϑ8ίδν. 

τ ΤῈ οἱ ερεῖς Ψ,ι φοηφεγᾷηι δ᾽αν. Οἷἶγορ. Οεοσρ. Ατὰρ. 1. 2. 3. Ατγη). 1. δ]ΐαυθ. Απῃ. Ἐα. Οντγ. ΑἹ. 1, ρασῖς ργίπια, β 
- ΝῊ]. ἐπιςοιξασουσ.] ςοιξασουσ. 83. ΑΙά. επιϑησουσ. Ψ, τό, 562, (εἰ Αἰϊδὶ υὲ γαῖ. ολοκαρπωμα 71) 120. τοροσάξει} προσ- πέρ Ἢ 
ΕἼ 20, 30, 32, ζ3,) ζ4. τό, ς7» 73» 74.» 76, 845 8ς, τού, 128, 134. ἄξεις 71. ἀβέγαι 5|αν. Οἴτορ. αὐτό] αὐτου ςμ ᾽ς. Ἐπ 

ὃς τι τς π᾿ (ὐοηρὶ. Οατ. Νὶς. Απῃ. 1. δἰΐφυθ. Αὐη. ΕἘά. ἔς ἴῃ. ἴεχῖι, 16 ΧΙ. Καὶ ἐπιϑ. αὐτοῦ 15] κα τό, ς2, ς7, ς8, 64, 73, 83, 128. ὡμ 

ΥΓ ς ἐλ πῖᾶῖρο ὺΣ δ αἵ. 130. ἐπιροπάπὶ Οεοιρ. οἱ υἱοὶ ᾿ΑΆχρ. οἱ ἱερ.}] 130, 131. (δῖ. Νίς. σ᾿ Ργαπλτῖς ν. σῷ ργαπητς ΑἸεχ ἐπι- 
ὶ γ μος οἱ δηΐς ἱερ. Ογγ. ΑἹ. νὶ, Ῥατῖα ῥγϊπηα, 273, [4 Παῦθεὶ δ: δ΄. ϑήσει) ἐπιθήσεις 7. επιϑήσουσι Ν]1, ξ9. ἐνίβοπαὶ δῖαν. Οἴἶτοσ. χὰ υ)υσηῦ 

Ἔ; ἐλ οἱ ἑερ. Αὐδθ. 3. τὰ διχοτομήμ..) ἐπι δίχοτομ. ξ9.« ργαπηϊς Οεογξ. τὴν χεῖρα} τὰς χειρᾶς 19, 29, 54) 74) 7» 76, ὃς, τού, ὴ 
: ΤΣ Υ ἐ-τ- ἐπὶ υποῖβ ἱποϊ, ΑἸεχ. πιάγρο μελη Χ. Τρ, ἰπ πυπι. Πηρυϊα τοϑ, 134. (ορῖ. Αγπι. 1. δἴφυς, Απτη. Ἐά. -Ἑ δας Οορι. αδεοτγρ. ὑοὸπ 

οι 1“ ἐχρήμπιῃῖ δῖαν. Οὗἶτορ. Απππεπὶ Οοάά. αἰϊαιϊ. Ατην. Ἑά. τὴν Αγη. 1. αἱϊΐφις, Αατη. Εά. σφάξουσ.} ἐγκεϊδαῤ᾽έ Αταῦ. τ..2.,.. Ζί: “ 
τειν ἀε. κεφ.} α τὴν Απῃςηὶ (οάά. αἰαὶ. Αὐτῃ. Εή. γσέαρ] σωμα τῆῦῖ- ἀδἤενεπι (ορῖ. ἠεραίεη! δῖαν. Οἰἶγοσ. Οεοτς. ἐκ σλαγ. τοῦ] 2 ς 

.Ἵ 41 ως π φρο Χ. Τὠρί. ἐπὶ τὰ ξύλα) και τὰ ζ. 1Π. Βαρθεῖ υἱὐ Ναῖ. Δ ἐπι τοῦ 71. ΦΒορβ.) -Ὁ εἀγβαβενὶ Αταῦ. 3. ἔναντι] εἐνωπίιον ἀμ ϑ.ν 
ὌΝ ἐπὶ ἴῃ ομδγδέϊ. σηΐηοσγε, ΑἸεχ. τῶ ἐπὶ τοῦ τ.}] τὰ οντὰ ἐπὶ τὸ τ. 1ι8. ενᾶντιον 30, 129. Οουρὶ. Αἰά. τροσχεοὺσ.) “βαπίαε ὑ Ὁ γκ 

1Ιο8. ταοντα νπὸ του τ. 19. λτὰα 1], τς) ς8. ζ9, 72, 7ζγ) 120) δῖαν. Οἴγορ. Ὅογς. οἱ υἱοῖ} α οἱ ζ9. οἱ ἱερ.] «αοον δος “Ὡς 
110, 131. ΑΙά. δ5[αν. Οἴτορ. Ογζ. ΑἹ. ]. ᾿ς. 4εὰ μαρεῖ ἰδ. μαρεῖ τορι. αὐτῷ 25] αἰς. Ασηι. 1. δἰἴχυθ. Αση. ΕΑ. ἐπὶ " 
ας Και. (εἰ τὰ ᾿π σμαγαές. σηϊποῦς, ΑἸεχ. κα οπιπία ΑἸΠΠ. 5. τὼ ὥρος τὸ το, τοβ. κύχλω]  ΑΙά. δῖαν. Οἤτορ. ΕΓ... -- 
ὄντα ἐπὶ τὰ ϑυσ.} τὰ οντὰ ἐπι τὸ ϑυσιαςήριον 72. Ὺ τὰ ὄντα ἐπὶ ὃς, ΧΙ]. διελοῦσιν] μελιουσιν 118, ἤς τηᾶγνο ὃς. Τρ, ὥς ἼΘΟΝ 

82. μκὄντα ΝΡ, τό, 29, 32) 52) 545) 57. 645 735 74. 76, 77ν 84.) 8ς, ΡΓΪΠῚΔ τηᾶηι! 130. μελίσουσιν τηᾶτρο Χ. ,αείδι! (ῃς) Οορῖ. 4 Ἵ 
. τού, 1289) 129, 130, 1317)134. ΑἸά. (ὑδς. ΝΙῚς. 5[αν. ΟἸἶγοξ. κα οσθ- Ἴογρώπὲ δῖαν. Οἰἶτορ. κατὰ μέλῃ) καὶ τὰ μελὴ ς1. - αντον 7 λα: Ψ 

εὐ ηἷα ΑἴΑΌ. 3. τοῦ ὄντος ἐπὶ τῇ 9. Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ραιῖε ρυίγηᾶ, ςς9ς.Ὁ 1) ς8. ΑτΔΌ. 1.2. τ ἰάεπι κὰ ργαγο Ψ. -Ἐ ἰάεπι Ὁ χὰ ἰπ οὐδ 
ν Αἴδ. τ. 2. ἀν κόο ομαγαέξ. πλποῦε ΑἸοχ. πὸ ποριόνα ἵπ πιεριόνα Οφογο. πιῶριόγεπ 

ΙΧ, Τα δὲ ἐγκοῖλ.} τὰ δὲ ἐν τὴ χοιλια το, 1ο8, (ὐοπιρὶ. τὰ δὲ "μεπιόγμρμηε ΑΥῃλ. 1. δίχις Απιῃ. Ἐά. καὶ τὴν κεφ.} -Ἐ αὐτου 

ἡ φιοιλιώ 71. 8ϊλν. Οὔἶτορ. ““ Τξουῃάθηι 1ΧΧ, εἰ φις ψὼπὶ ἐμ επίγε" 1ξ, ζ9, 129. ΟὈΠΡΙ. Αταῦ. 1. 2. Απῃ, 1. αἰΐᾳφις. Ατγ. Ἐά. 
δ ᾿Ἡεΐ ἢ. ἐντερα τηᾶῖσο ςό6. εγχατὰ πιᾶγρο Χ. [ἡρί. - αὐτοῦ Ὁ Ἰάεπὶ ἃς ργωπο Ν, -Ἐ ἰάδηη 100 ἈΚ ἴῃ σμαγαέξ, τηΐποτε ΑἸεχ. 

- Ἔς υἢ Ἵ δὰ τς) ς8. Αταῦ. 2. “ ἰάεπι Ἀὰ ρῥγαπιῆο ἡ. -Ὁ ἰάετη ταῦ αὶ πθπ κ καὶ Οεοῦρ. κα οπιηία 814ν. Οἴτοσ. καὶ τὸ ςέαρ] Βαθεῖ πηᾶγρο 

7 

γκο 



ΚΕΦ. 1. 

Ν 

: ὶ 
-“' 

“Ὁ 

; Ἢ τὸ δωρον αὐτου. 

,. τοῦ νυσιαςηρίου. 

ΛΕΥ͂ΙΤΙΚΟΝΝ. 

» δ Ἃ μὋ 6 ; 

Καὶ τὰ ἐγχοίλια, χαὶ τοὺς πόδας πολυνοῦσιν ὕδατι" χαὶ “προσοίσει ὁ ἱερεὺς τὰ πάντα, χαὶ 
΄ 

ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ ϑυσιαφήριον' κάρπωμά ἐςι ϑυσία ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. Ἐἂᾶν δὲ ἀπὸ τῶν ηε- 

τεινγῶν χάρπωμα προσφέρει δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, χαὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων, ἢ ἀπὸ τῶν 

Καὶ ὙΠΕΠΟΙ ΚΗ ἄν τὸ ὃ ἱερεὺς πρὸς τὸ ΟΥΣΊΣΡ ΟΝ ἴξαὶ ἀποχνίσει 

τὴν χεφαλὴν, χαὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον,, χαὶ -(αγγιεῖ τὸ αἷμα πρὸς τὴν βᾷᾶσιν 

Καὶ ἀφελεῖ τὸν τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς, χαὶ ἐχξαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ συ- 

σιαφήριον κατ᾽ ἀνατολὰς εἰς τὸν τύπον τῆς σποδᾶ. Καὶ ἐχχλάσει αὐτὸ ἐχ τῶν πτερύγων, χαὶ δ 
ἴω --.Ὄ᾿᾽ » 7 ϑΝέεςεν Ἁ ὃδὃἂὰὩ“ »" ΄ )} κ" ", ͵’ »“ΨΨὌ.Σ ρ :- 4 Α 

διελεῖ, χαὶ ἐπιθήσει αὑτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπι τὸ ψυσιαςήριον ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τὸ τυρὸς" χάρπωμᾶ 

ἐςι ϑυσία ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 

ΕΑΝ δὲ Ψυχὴ προσφέρη δῶρον ϑυσίαν τῷ Κυρίῳ, σεμίδαλις ἕςαι τὸ δῶρον αὐτοῦ, χαὶ ἐπιχεεῖ 

αὐτὰ (πὶ τὰ ἕ. οἱ μρ. 73. οἱ περ. αὐτὰ] αἀντὰ οι μρ. Π, 
ΜΠ, Χ, 18, 19.» 30, ς8, ς0, 7ζν γ6. 84, τού, τοϑ, 134. 1ἱρί, δῖαν. 
ΔΙοίη. ἢς, (ἡ αὐτὰ ἴπ εἰιαγαέξ. πήίποτς, Αἰεχ. αὐτὸ οἱ μερ. {Π], 1 ς, 
ςς, 719. 118. ξἴὰν, ΟἸγορ. οἱ μερ. αἰο τό. ,72. - ἱπ τόνβαβες- 

ἤρα αν, Οἴτορ. τὰ ἰπὶ τῷ τ.] τὰ ἐπὶ τὸ ϑυσιαγηριον 29. 
α τὰ ΠῚ ας 18, ςς, ὅῳ 71) 715. 108. ἰρῖ, πιαθεῖ 

υτ δια, ταὶ τὰ ἴπ οδαταῶῦ, πιποτο, Αἰσχ. ὧριρσ ἱζπένι Ατπι. 1. 

νι. « 

Α τὰ ἐπι 10. 

αἰϊηιο,, Ἄται, ΕἘα. τὰ ἐπὶ 25] τὰ οντὰ ἐπὶ 19. τὰ ἐπὶ ΑἸά. 
Απνν ας δἰΐαφυς. πῃ. Εά. χαὶ ἐπὶ 73. τὰ τό, 32, ζ2, ς7, 82, 

Ε΄ ὁ), 130, 151. (Δτ. ΝΊς, δἷαν, Μοίᾳ.. α εὐπὶ (44. δίαν. Οῆτορ. 

ἫΝ ᾿ τὸ σισιας.) τὸ ϑυσιαφζηριον Ν]], 16, 32, ς2, τό, ς7, ς8, το, ὅόψ, 72, 
τς 

“- 

Ι᾿ 

ἘΠΕ ιτρί. 

Ν .,γ))., 82, ὃς, 120), 130, 131. (οπιρί. (αἴ. Νίςο, Οτο,. ϑυσιχρηριον 

83. τοὺ πυρος 20. 

ΧΙΠ. Μαὶ τὰ] τα δὲ 19, 1ο8. δῖλν. Οἴγος. ὕδοσ. ἐγκοιλ.) 
ἔν τὴ χοιλια 19, 108. ἐν κοιλιὰ 71. (Ὀπιρὶ. δἷαν. Οἴἶτος. “Ἐ δίων 

Ἀγ. 3 ἐπιεβίπαν σ᾽ 7 «Ἐπίτεπι Ατγαῦ. :. 2. τοὺς τὐΔ.}] τα 

σχιίλη πᾶγρο Χ. 1ρ΄.. ἘΦ ΑΓΔΌ. 3. πλυνοῦσιν) αὐἑμαπ 

δίαν. Οἴἶτορς. ὕϑατι) ἐν υδ. 42. (δῖ. ΝΊς. τὰ τπαντα] ονινὶα 

ἦα« Οεοτ. καὶ ἐπιῦνσ.) α ς9, 72. ω ἱσιροηαὶ δίᾶν. Οὔτον. 
Οὐεοτρ. 1 ἠϊνα Αταῦ. τ. 2. χαςπομα) ολοκαντωμα τό, 30, 
32. 332, 14) ξ7,) 75) 77. 83. 111. ὥς πᾶγρο Χ. Ερί. ἢς ἴῃ τεχίι 

ἴςὰ χαρπωμα τοᾶγρο, 8ς. ὥς ἴῃ ἴελιι, ἰς ἡ χαρπωμα τηλγρο μτὶπ)α 

τπᾶη, 130. “Ἔ δσερρίμπε (ορῖ, γτγαπιπῖυντ φεσ Αὐππ. 1. 41||4116. 

ἈΑτην. Ἐά. Ὁ απ Αταῦ. τ. 2. οἱ επὲνε ἰσπκι ΑΓΔῸ. 1. ὃυ- 

οἰ.) ϑισιας 11, ς3, ζ4, 71) 74. 73. Τό, 8. 108, 120, 134. ΟΟπὶ. 
δἰὰν. Οἴτγοχ. ὅπη. 1. αἰιφυς. Ατπλ. ΕΔ. , ιῦ. 3. ὁσμὴ)] 

τῷ Κυρ.)]. τῷ δ, ΛΠ, τς, 18, ςς» ς8. ΑἸεχ. ΟἹΜΥ, 73. 

Τρ Κιρίῳ-- Κυρίῳ ἰπ τοῖπ. 14} α αἰϊεγυῖγα εἴ αυα 115 ἰπῖετ]1- 

ςεῖ ΑΙά. ᾿ 

ΧΙΜ, Ἔὼων 8ὲ] “0 Θεοῖς. ἀπὸ 1] α Ὁδι. Νὶς. τῶν 
πιτ.] κα τῶν 72. καρπ. προσφ.} τροσῷ. καρπ. 72) 74.) 84. τού, 

114. κάρπωμα) ολοκαρπωμα 105) 1ο8. (οπιρὶ. Αππι. 1. αἰϊαιιε. 
Ἄτην. Κα, ἢς ἴῃ ἴσχῖυ, οὰ τπᾶγρο υἱ Ν᾽ δῖ. 130. 

δ. δα ζα τ᾽ το δὲ Ὡπξ  υγ8. (κἱ, ΝΙς, 

ολοχαντωμα τό, 

ὁλοχχυτωματα 73. 

τεσ ξέρα] προσφιρη ν ΔΨ], τό, 18, ς2, τό, ςο» 6... 83, 130, 131. 

( οπτρς ΑἸοχ. Τρ, δ Νις, Ουτ. ΑἹ αν, μασῖς μηπι, ς63. Αγ). τ. 
τρσφιρεις 71. ροσφερης ἴς. ὡὩροσῷ. 

5. αὐτῷ δῶρ. ἄντὸ ὥροσφι (ἢς) 19, το. δωρ.} τὸ ϑωρ. 20. 

τς πργρο ὃς. αὐτοῦ 1} αΑΥὟὮΥΙΙ, Χ, τς. τό, 18, 30, 32) ς29 

ς 3, 54. 5ζ) τύ, ς7. ς8, τον 64, 71) 72) 73» 7.9. 785. 76, 77, 83, 84) 
8ς, τοῦ, 128, 1321, 134. Αἰεχ. {ἰρ΄. (λτ, Νὶς. Οντ, ΑἹ. 1. ς. Οορι. 

διιν. Οὐἶνοσ, ὕςοτς. Αγπι τ. αἰΐφυε. Απτ. Ἐὰ. αἴ ἴεχᾶι, 1εὰ 

δαῦςτ ΠῆΩγσο θυ ΠΙᾺ ΠΊΆΠΙΙ, 130. τῷ Κυρ.) α τῷ ς3. καὶ 
τροσοισ.} α χαὶ γ1. (ορί. κα υϊπιπηίφις Αὐττ. 1. αἰΐΐφυς. πη. 

Ἑά. καὶ προσοῖση (Ομ. ἣ ἀπὸ] καὶ ἀπὸ 110. σεριςε- 
ε.] περιςιριδέων χ, 6... ττριςεριδίων ΑἸ]ά. [πεστυς ἴῃ ϑοἢοϊ, πηλ- 

τὸ δωρ.} αἴνει ἄοπμδι Αἰτῇ. ι. αἰϊδίις. Ατσην. Ἐά, 
ΧΑ προσοίσει!) αἤεναι δἷαν. Οἶτος. αὐτὸ} αὐτὰ (4, ᾽ς. 

Δ ΠΠΙ, ΜΠ, τό, 18,. 19, 32. 42, ς3,) 55, 57», 40) 04) 715) 72) 73» 77» 
83,) ὃς, 1οϑ, 128, 1321. Αἰὰ. 1ρ΄. λει. Νὶς. Οεοῖσ. διδῦεῖ ἱπ 

ἐἰπαγλόϊ, πήμοσε ΑΪεχ. τρὸὺς τὸ] ἐπὶ τὸ τς, 18, 32, ς6, ςβ, 

γιφαιϑ, Αἰἴεχ. Τρ, ἢς πιᾶγρο ὃς. ἀποκνίσει) αἀποχνιεν ς 0 
7... ανᾶκλασσει ((ς) πιλγρο Χ. αναχλάσει πλᾶγρο [ρί. καὶ 

ἀνακλάσει, μαδίσει, λέπίσει Ἰηςσεπυς πα (αἴ. Νίο. Βοτίδῃ Παὸς δ[ῖο- 
γυπὶ [πιεγργεΐυηγ. “ οχχ κάθ, ἐπ συ αὅιίραε ἐαρὶς" Ἐϊείγον. 4ν!- 

ἦι (ορῖ. σό(ίπώαι οἷν, Οἴἶορ. χε.) - αἀντὸν Ν, ΥΙ], 

χυς, Δί). Ἐά, 

ἂν 

Χ, τς, τό, 18, 19, 32) 52) ζ4, (6, ς7, ς8, ζο, 64) 73, 73» 73 
ς, γ6, 77. 84, 8ζ,), Ιού, 1τοϑ8, 128, 129, 1310, 131, 134. ΟΠ. 

ΑΔ. Τρύς (αι. Νῖς, Οὐ. ΑἹ. 1, ρατῖε ργπηα, ζό32. (ορι. Αγαῦ. 
1.2. Οδογρ. Ασπὶ. 1. αἰφυς. Αγπῃ. Εά. -Ἐ ἰάεν ἴῃ σπμαγαέϊ. 

πιΐπογε ΑἸοχ. καὶ ἐπιϑ.--τὸ αἷμλ} ,Α, πιο εἴ 45 1ὶς ἰηΐογ- 
Ἰᾶεεμς τς. ἐπιϑήσει!) ἐπιϑύσει (ὐοπιρί. ἑνροναι 8δν. Οἤτγορ. 
Ἔ ἡ μά Αταῦ. τ. 2. 3. ὁ ἱερ. ἐπὶ τὸ ϑυσ.} ἐπὶ τὸ ϑυσ. ὁ ἱερ, 
Αἰά. ὁ ἱερ. 2} ΑΝ, ς3, τύ, ς8, ός, 82, 128. υποῖβ ἱποϊυαϊς 
Αἴεχ. ἐπὶ} ωρος ΝΤ], ς8, 72. ἢς πιᾶγρο Χ. αἷμ} - αὖ- 

του Ν, τι8. ΑΤἸὰρ. τ. 2. 1}. ἰάσεται 0 Χ ἴῃ ςπαιβᾶ. πιϊπογε Αἰδχ. 

τὠρὸς τὴν] ἐπὶ τὴν 10, ζ9, 198. πρὸς τὴν βασ.}] παρὰ τον 
τοιχοὸν ὃς. ἔς ΠΙΆΓΡῸ ΡΥϊπλὰ ᾿πᾶπι 8ς. τὸν τοι χον ΠΊΔΑΓΡΟ Χ, 
1ρύ. 

ΧΧΑῚ. ἀρελιε] ἀφαιρεῖ τό, ς7, 73, 77. 83. (αἴ. ΝΊς. ἀφέρει 111. 

αφερει ἴῃ τεχίυ, (δὰ λει ΠιΑγρῸ ρΓΙΠΊΆ τηᾶπι), 130. τὸν τρ.} ἴῃ ρε- 
πἰΐνο 19. τὸ τρ. 74, τοῦ, 134. τορόλοξον] προξολον πιεπάοίς 
18, ς3, ς8, (9. 71. Αἰά, (ας. Νῖς. τροδολοὸν εχ Ἴοττ, {δὰ ρείπιο 
τροξολογον, )7ς. υοϊεμίανι δνυτ. -Ἐαντου Δ, τς. ΛΑΌ. 1. 2. 3. 

δυσ. Ἢ ἰάεπι Ὁ Χ Αἴεχ. ττεροῖς] Ἔ αὐτοῦ Ν, τς, ς8. 
Αγαῦ. τ. 2. 3. ὅ.γ᾽.. -Ἐ ἰάεπι 0 Χ ἴῃ ςἰιαγδές. πιϊποσε ΑἸοχ. 
ἐχδαλε] ἐκβαλλει ςβ, γ2. εἐμδάλει ππᾶγροὸ 85. εἰϊεία! ϑῖδλν. Οἵ. 
ἴτου. αὐτό) αὐτὰ Ν]], τό, 18, 19, 30, 32, ς2) ς3, τό, ς7, ς8, 
59, 64, 72), 77, ὃς, 1οϑ, 128, 130, 1321. (οπιρί. ΑΙά. 1ρῦ, Οδι. 

Νῖς. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ρτίπια, ςό3. αὐτὸν Ν. αὐτὸν ἴῃ οἰιαγαῖς, πιὶ- 
πογὲ Αἰεχ παρὰ] ἐπι όψ )ς. κατ᾽ ἄνατ.) α Αππεπὶ Οοὐά. 
αἰἰᾳυϊ. Αττι. Ἐή. τὸν τόπ.} κα τὸν ης. σποδε}) σπο δὴ 'πᾶ 
ἐπετα εὐδία 114. σποδὴς (ἤς) ς1. 

ΧΥΠΙ, ἐκχλαάσει] ἐκθλασει 16. μέλιει ἱπιοτϊπεάτατη 7). δι» 
χάσει πιᾶγρο Τἰρῦ ΚΘ αὐτὸ 15) αὐτὰ ΄οβ. Οεοῖρ. ἐαρε ϑυΓ. 
αὐτὸ τ" -----οαὐτὸ 25] α αἰκεγιῖγ. εἴ υας 15 ἱπϊεήδοεης Γἰρῇ, ἰχ] 
απο ςῖ, τό. τοτερύγων} πτερυγίων ς3) ςςγ) τό, ςΒ, 74. γ6, 84, 
τού, 134. πῆερων ς 4, 7ς. χαὶ ὁ) (4 πον Ἀττηεπὶ Οοάά. δἰ ψυΐ, 
Αγ. Εά. ϑιελεῖ) «ἰπίάαι δ5ιαν. Οὗτος. -Ἑ ἐπε Ατδῦ. 1. 

ἐπιϑήσι!] ἐπιϑύσει Οοπρρί. αὐτὸ 2] αὐτῶ τοό. αυτον 75. 
ἐπὶ τὸ 9.σ.} ἐπ εἀνβαβενῖίο Ατπιεπὶ Οοάά, δἰϊφυϊ. Ατηι. ἘΔ. τὸ 

ϑυσ.--ϑυσία ) α Ροϊγοπιιπι εἴ φια Ηἰς ἱπιεηδοςπς Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε ρτῖ- 
πιᾶ, ςό3. ἐπὶ τὰ ξ.) , τὸ τς. Αππεηὶ (οὐ. ρῥδυοὶ. τὰ 
ἐπὶ] α 30, γα, 74, 76. α τὰ τ8. εἰ μιρεν Ατγπχ. 1. δας ποι- 
πὐ}}1, ἐν τλπταπὶ Αγπιεηὶ Ο οὐδ. αἰφυϊ!. Αταιν. ἘΔ. κάρπωμα] ολο- 
χαντωμαὰ τό, 20, 30, 32, 52) ς4γ) 57. 73ν 759 777 118. Οἱ. Νῖς. 

ἄλλος ὁλοκαύτωμα [προετῖ]8. ἴῃ Οδῖ. Νίς. δά 1, Απιι. 1. δἰϊΐφιυς, 
Ατπι. Εα. ἢἥἤς, {εἀ {υρταίςηρι, δου πἋὉ πιᾶπι κάρπωμα, 111. ὥς, 
(τὰ πιᾶγρο ῥγίπια πιᾶπιι καρπῶμχ, 130. ῬΓαΠΙΙΣ εἰ Οεογρ. ργϑ- 

πιϊττυπι φαἰα Ατπιεηὶ (οαά. αἰϊᾳφυ!. Ατπι. Εά. Ἐ σερέβίκνε ( ορζ. 
Ἔ σπίδε Αταὺ. τ. 2. ϑυσία]} ϑυσιας Ν, ς4, 71) 74) 75. 76, 129, 
114. Οοπρί. Απῃ. τ. αἰϊΐᾳυς. Απη. Ἐὰ. Κυριω (ἢς) ς3. τῷ 
Κυρ.} τῷ ΝΙ]], τς» 18, 54) ς8, 72. 1μῥΡί. 

Ι. Ἐὰν δὲ ψυχὴ] α δὲ Ρμΐο 1, 668. ἐὰν γὰρ Ψ. Ὑβροάοτοῖ. ἱ, 
1:80. εἰ σπίπια αἰφμα Α'ὶ Αἰτη. 1. αἰΐαιθ. Ασπ. Εά. τροσ- 
φέρη] τροσῴῷερει )ς. δῶρον 15] τὸ δωρ. Ν]], ς8, 9,129. ϑ8υ- 
σίαν) ϑυσιας ς3, )ς. ὙπΠεοάογεῖ. ἱπ ΕΑ. ]. ς. {ρὰ ϑυσιαν ᾿ἴπ Οοά. 
ἢ ϑυσίαν Ρ ΐο 1. ς. ἐπ {(πογϊβείαπι Οεοσσ. κα Αγπη. 1. δ] 1146. 
Αγ. ΕἘὰ. (δὰ μαρεῖ ὑπιι5 ς (οαά. Ατπγεπίϑ. ϑυσ. τῷ ΚΙ) Κ. 
ϑυσ. 118. α ΡΙΗΪο ]. ς. σεμιδ.} ρταπιτας ἐᾶν μὴ ἔχη ἡ χεὶρ 
αὐτξ Ογτ. ΑἹ. νυἱῖ, ρατῖς ἐξουπάα, 348, ἀε ἤιϊο πἰηιπιτι, πδαὶ Ποο 

{ ΤΥ 1 γ7: 

“ ΙΝ πὰ 



το Ἢ 

" ἡ. .“ 

εὐ ᾧ 

ι4 ΣΙ “ἐν 

εἰμές μι 

κεν ν 

,λιε Ἢ 

' ΕΗ 

Ἰλο τ πρόε Ἃ ΡΣ 

Γ τὐνλν ΝΣ 
ἀἰλα, ἄξυμά ἐ ες. 

ὑ κε Κυρίῳ. 

ΠΡ "αὶ προσοΐσει τὴν ϑυσίαν ἣν ἂν ποιήσῃ ἐχ τὅτων τῷ Κυρίῳ, χαὶ προσοίσει πρὸς τὸν ἱερεα. 

' «' 

δος τῳ 

ἐν ἢ 52 
“αν ἐμὰ 

ἰξες 

δῶρον Κυρίῳ ἐχ σεμιδάλεως, ἄρτους ἀζύμους. πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ, χαὶ λάγανα ἄξυμα δια- 

τἂν 

κυ « 

“Ζ εἐ74 σ ΑἸδχ. 

Ἄνας δίοδιέ δἰαν. Μοίᾳ. 

ΛΔΛΕΥ͂ΙΤΙΚΟ Ν, 

ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον, χαὶ ἐπιϑήσει ἐπ᾿ αὐτὸ λίξαγον' ϑυσία ἐςΐ. 
,, » , Ἂν, Ὰ, ᾿ 9 ", 

Και οἱσει “τος τοὺς υἱοὺς Ααρων 
ΝΑ ς φρο Ν 7 9 3 ϑϑε- ῥὸ 4 ἉςᾺ ΄ 3 ἃς φρο ’ ν Ῥ 5» ;ὔ "᾿ 

τὰς ἱερεῖς" χαὶ δραξάμενος ἀπ᾿ αὐτῆς πλήρη τὴν δράχα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ, καὶ 
’ ΝᾺ, 4 595 ᾿ ΖΞ, 3 ΄ ες » » Υ̓͂ 9 ὍὋὉ ὃς Ὰ ; 

“πάντα τὸν λίξαγνον αὐτῆς, χαὶ ἐπιϑήσει ὁ ἱερεὺς τὸ μγημόσυγον αὑτῆς ἐπ! τὸ νυσιαςήριον' υ- 
’ 2 Ν 3 7’ ον ’ ςς Ν Ηἢ ΣΙΝ ἰων 7 3 ἋἋ Ν ρὸ ε . 5» “Ὁ ικ 

σιὰ ΠΕ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. Καὶ τὸ λοιπὸν ἄπο τῆς συσίας Ααρων χαι τοῖς υἱοῖς σὐτο, ΑΎΙΟΥ 

τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν σϑυσιῶν Κυρίου. 

χεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ. 

παυὰ Ῥυϑ τ 4110]. ἔςαι} ἐζὼ ζ4. δῖαν. Οἴτορ. 

ΤΊΔΓΡΟ ἢ τροσφορα Χ. Τρ. αὐτοῦ} α ΡΠ ΪΪο 1. ς. 
ἐπιχεεῖς γ2,) 82. Τηξιπίία! δῖαν. Οἰΐγορ. 

αὐτ. 25] κα αἱϊεγυῖγα εἴ ιδὲ 15 ἰητοη]αςεης ς9. 
αὐτὸ 82. ἐπ᾿ αὐτῷ 30, 72. ἐπ᾿ αὐτὸν 71. 
σι8. (οιρ]. Οντγ. Αι]. ς. (δά δὲ υἐ δα. 

77) 737 77. 8ς, 130, 131. (αῖ. ΝΊς. 
10. ἔπιϑησει)] αὶ 19») 1ο8. ἱπιροπαὲ δίων. Οἴγοσ. Οεοσρ. 
αὐτὸ 29] αὐτὸν 71. αντῆν 19, 1οϑ8, 118. αὐτῷ Ογτ. ΑἸ. νἱ, ραττε 
Ῥγππα, 20, {αὶ δἰ δὲ ὧς Μαῖ. ϑυσία} πιαγρὸ χαρπωσις Χ. 1ἱρί, 

ΔΑ" τὸ δὲρ.1 
ἐπιχεεῖ] 

,ν.».»ὕ 4 [9] .» 

ἐπ αὐτο ἱ --τ---π 
φϑ 5 ἢν ο 
ἐπ᾿ αὐτὸ 1] εἰς 

4 

ἐπ αὐτὴν 10, 108, 
᾽ 

ἐπ αὐτου τό. 329 ζ2,) 

α Οεοτρ. ἔλαιον] τὸ ελ. 

ϑυσ. ἐξ!) α,ΙΝ', τ΄ςν 58. τπηοὶβ ἱποϊυάϊε ΑἸεχ. -Ἐ Κυριω ς3. -Ὁ ἡϊωώ 
Ο:εοτρς. πἀεόδ μος φμία Αττῃ. 1. ἐ ΆΠΠαΜΕ: Απῃ. Εά. ἱἰηϊεγροπαηῖ 

ἐπὶ ΑΥδΌ. 

11. κε] οἰσεις 53. εἰσοισει ζ4) ζ. αὐτὸ ς8, 74, 8.1.) 
Ιού, 134. δῖαν. Οἴτοσς. Απῃ. 1. αδἰΐαιε. Αττη. ἘΦ. μένα ὅ5ἷαν. 

Οὗτος. -Ἐ αὐτὴν 19, ζ4,) 7ζ, 108. Οοιηρὶ. ΑἸΙά. ϑδ[λν. Μοίᾳ. 
ἰ αὐτὰ οὐπὶ αὶ ργαγηῆο Ν. -Ἐ αὐτὸ ὅδ Χά ἴῃ ςδαγαᾶ!. τηΐποτε 

᾿Ααρ.] τοῦ πιᾶγρο ῥγπηα πιᾶπι 130. δραξαμ.} ἱκι- 
ἐριφίεα! Αταῦ. 3. α Οὐρι. ἀπ᾿ αὐτ.] εχει- 

δὲν τιϑ. σό “)ο 5'αν. Μοίη. , ΡΗῃΐὶο, 1, 668. Αταῦ. 3. Οορίι. 

πλήρη) πλησει τό, 30, 32) ζ2, Κ7) 73» 74ν75» 705 775» 83» 84) 85, τού, 
110) 1310 124. (ομρὶ. (δῖ. Νὶς. τὡληση 105) 1οϑ, 1290. ὡὠλησασι 
(ῆς) τι. ὥληρης (Ως) 11. ἢς πιᾶαγροὸ ὃς. τῦληρον (Πς) ζ0. 

πληρώσει ὥληρης (Πς) ΤηΔΓΡῸ ῥτίπιὰ πιᾶπὶ 1390. εηπ ἱπιρίουενι 
Απῃ. τ. δἰϊΐψυς. Ατπι. ΕἘά, ῥγαπηττιηΐ ο ἱερεὺς 195 108. τ΄ δροά- 
κα]  αὐΐκ τς. ταῦ. 1.2.3. Ασπν. 1. δ ίφαε. πη. Ε4. -Ἐ ἰάεπι 
Νὰ Ῥγϑο Νν. -Ἐ ἰάεπὶ 0 δ ἰῃ σδαγδέξ. πλοῦς ΑἸεχ. τῆς 

σεμιδ.] α τῆς 18ζ.(. -Ἐ αὐτου τς. ΑἴὰΡ. 1.2. -Γ ἀντῆς Νὰ ρῥγαὰ- 

το Ν. ἘΦ ἰάεπι Ὁ Χ ἴῃ οἰαγαέζ. πγποσε Αἰεχ. -Ἐ ἡ }ἔιἔοε 

«Ἄπη. 1. 411146. Απτῃ. Εά, σὺν τῷ ἐλ.)}] κ΄ς. -Ἐ ἀντῆς Χὰ ὑγα- 

τ Ν. -Ἐ ἰάσεται τὺ χα ἰπ ἐμαγαύξ. τηΐποτε Αἰεχ. -Ἐ εὔμς (αὐτοῦ 
νεὶ αὐτῆς) Αταῦ, 1. 2. εἰ οἷεο Αταῦ. 3. πάντα τὸν λίξ.} παντὶ 
τῷ λιξάνῳ ῬἈΙο 1. ς. Ατθ. 3. τᾶν τὸ λίξανον Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε 
ΡΓπΊΔ5 ςός. αὐτῆς 23] αἀντου 19, 53, 1οβ, 129. ἢς πγᾶῦρο 8ς. 
να Ρμΐο 1]. ο. Αταῦ. 3. Οορῖ. Θεογρ. χαὶ ἐπι9.} α χαὶ ΡΗΙΟ!. ς. 

“υ - » ξ΄ “ ᾽ ΄ ᾽ . 

Ἄγην. 1. δἰαιθ. Απ). Εα, ἐπι ησει} ἐπιτίσησι ῬΏΣΟ 1. ς. ἐπι- 
᾿ - ᾿ Ε΄ .6 Ἁ ᾿ ἃ 

ῥηπαι δῖαν. Οἰΐγου. Οεογς. 0 ἱερεὺς] α ῬὮΙο,. ᾿ς: τὸ μνὴ 
Ὑ “9 ὸ π 

μύσ. Ἰ ἐπ φριορηιογίαϊε ϑῖαν. Οἰΐτορ. αὐτῆς 1] ,4 ΡΠΙΪο Ι. ς. .)7υ“" 

σία} ϑυσιας )ς. ὥὄυσιαν γ4ῳ. γ6, 84, τού, 129, 134. μυρον (πο) 

ι18. Ὦ ἐξ (ντ. 

οσμὴν γ4. 70. 84; 

ν, ΝῊ, .8. 

;, ἃ 

- " Ἂ, ᾽ 

ΑἹ. 1. Ραᾶσῖε ργιηα, κζός. ὀσμη] οσμης δ 

ιοῦ, 11, 134. τω Κυρ.] λ 10) 10ὅ. λζτω 

Ἁ . ω Ο - Ἀ τὴ ] τς 5 ἐἸΔ Ο 

χα τὸ] τὸ δὲ 10, τοϑ. λοιπὸν} τοερισσευον τοϑ. 

οὐπὸ 19] τῆς απὸ (ἢ) 42. 10 ἀπὸ τό, 10. 10, 04) ζ7», 74) 7ζ9 70» 

ὁ 84, ὃς, τού. 1248, τ16., 111, 124... (οηρὶ. (δι, Νις, [1]. 

ΤΠΔΓΡῸ Τὸ ἉἋ. ϑυσίας) - ἐξζαι 118. Ὁ ἡ ίης Αστη. τ. Δ] 1146. 

ἈΑπῃ. Ἑά. τοῖς υἱοῖς) ἔς ΕΧ (ΟΥ̓. οὰ τοὺς υἱους Ρῥγίπιο, 11. 

ἁγιον]) « για, 645). 52.7.5 70. 84} τοῦ; 124. τῶν αγ.] ι τῶν 64. 

158. ἀπὸ 2] και απὸ 9. τῶν ϑυσ.} α τῶν ΑΙόχ. -Ἡ ἡ ἔπ 

Ἄττη. 1. 4146. Αγπι. Εὰ. Κυρίου] ουριώ 1δ. 436.) ΚΖ.) ΤΆ] 

Ολι. ΝΙς 

ΙΝ. δὲ] , Ὅθο τπροσφε ] ῬΓα υπΐ τὰς 10. [108 

πρόσφερεις 82. προσφερης 1ζ, 20) ς8, το, 71) 727) 128, 120. Αἰαά, 

εχ. Ασὰρ. 3. τροσφερει 75. Ἰποογίαπ) υἱπ|πὶ τσροσφέρη νε] 

τρΟσΦ ΘΧΡγο εἴ, ΑΥΔΌ. 1. 2. ὅωρον 1] -Ἐ σου Ἔο 

Ε Ἔ Κύυριω γς. υσιαν)] α 130 τέπεμμ.} τεπΎγ- 

μμενην 72- ἐπειγμένην ς9 πεποι ; πεπιλημένην ΟΟΥγ. 

Α]..1,) Ῥασί ν 566 5.} ἐν χλιξανῳ Χ, 15) 16, 18) 19; 

᾿Ἐᾶν δὲ προσφέρῃ δῶρον νυσίαν τεπεμμένην ἐχ χλιξάνου 

Ἔαν δὲ ϑυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δωρόν σου, δε μιαλιξ ΘΈΡ᾿ ἐκ ενὴ ἐν 

Καὶ διαϑρύψεις αὐτὰ χλάσματα, χαὶ ἐπιχεεῖς ἐπ᾿ αὐτὰ ἔλαιον" ϑυσία 

ἜἘδν δὲ ϑυσία ἀπὸ ἐσχάρας τὸ Σὰ σου, σεμίδαλις ἐν ἐλαίῳ ποιησήσεται. 

20. 30, 32) 52, 54.) 0) τύ, 64, 71, 72) 73» 24. 76», 77, 8 ς, τού, τοϑ, 
118, 128, 129, 130) 1219) 134. (οπιρί. ΑἸά. (δι. Νῖς, Ογτγ. ΑἹ. ]. ς. 

Ατδῦ. 1. 2. δῖαν. Μοίᾳ. εν χλειξανω Ψ, εν λιξανω ς3,) 7ς. ἐν 
χριξαάνω 1 ρῖ, δῶρ. Κυρ.] ΑΝ, ΝΙ], ες, τό, 18, 19», 29, 30, ς2, 
ς79) ς8, ς05 64) 72, 75», 83) 8ς) 158, 130, 131. Οοπρὶ. ΑΙά4. 1 ρῇ, 
(αι. Νὶς. Αὐτὰρ. τ. 2. δΚν. Οεογς. υποὶβ ἱποϊυάϊε Αἰεχ. ἤιρτα- 

{οτὶρτ, ]οπεῖπο ρυῖτθα τηαπὰ Ατπι. 1. αὶ Κυρίῳ Αγπηοηὶ Οοαά. αἰϊαυΐ. 
Ατπγ. ΕΠ. {εἀ δαδεηῖ Αὐτοὶ (ὐοαά. γεϊιαιὶ. ἄρτους---λάγανα] 

α ἴῃ τεχῖυ ἤδο εἴ 4185 115 ἱπίεγ)οςηῖ, ὁ μαθεῖ ΤΏΔΥΡΟ ΡΥ ΠΊΑ σπΆπυ,, 

ΑΥπι. τ. ργεπιτῖς (πεν βείμα δῖαν. Οὔἶτορ. ὠζφύμους] Ἔ εχ 
σεμιδαλεως ς4γν 74, 76, 84. τοῦ, 134. πεφυραμ.] πεφυρμενους 
71) 82. αναπεφυραμενους ΤΑΆΓΡΟ ὃς. τσεφυρ. ἐν ἐλ.}] αὶ 75: 
ἐν ἐλ. τ᾿ ---ἐν ἐλ. 2} α αἰϊεγυῖγα εἴ αι 115 ἱπϊετίοεης Αγὰῦ. 3. ἐν 
ἐλ. 159] εῶπε οἷδο δῖαν. κα ἐν Οεογρ. Ασγίη. σ΄. δ] ἴαις. Ασπι. Ἐά, 

λάγανα] κα 8ῖαν. Μοίᾳ. διακεχρισμ..) χεχρισμενα 19, 32) 1ο8. 

Οομηρὶ. διακεχρωσμενα (Πς) Ν. τηγανισμένα τηᾶγρο 16. ανχ 
ΤΉΔΙΓΡῸ ΡΓ͵ΊΔ ΠΊΔηι 130. ἐν ἐλ. δ᾽] α ἐν 18, ς7, 72. 8ϊδν. Οἵὐ- 
ἴτορ. Απη. 1. αἰϊΐχψιε. Απη. Εὰ. ἐν ἐλ, 29--ἐν ἐλ. ἴῃ ςοπ,. ς.] 
λα ἈἸϊοσιῖγα εἴ 4υα 115 Ἰηϊεγασδιζ τοῦ. 

Νν. δὲ) ἔργα ΠἸπεᾶπὶ 134. αὶ Οθογρ. 
3. Ῥγαγλτῖς ἀπιουϊυπὶ Οεοτγρ. 

ΑΙ. 1, ρατῖε ργίπια, ςτόό. ὁ σεμίδαλις] σεμιδαλεως γς. πεφυ- 
ραμένη} τεφυρμένη 71. αναπεποιημενη 10, 108. ἐν ἐλ. α. ἐς ] 
ας. ἐξ. τὸ δωρον σον ἐν ἐλ. 72. ἐν ἐλ.]} ομρε οἷο δῖαν. κ ἐν ξογξ. 
Απῃ. 1. δἰϊϊΐψφυε. Αὐπι. Εά. ἄζυμα] αξυμος τ29. ἐς 1] ἐςαν 

Ψ, ΝΙΙ, τό, 18, 19, 29), 30, 32) 52) ς3» 54. δύ, ς7, 58, 64. 725 73» 
74. 765) 77, 82, ὃς, τού, 1οϑ, τ18, 128, 120, 1305) 1315 134. ΟΟΠΡΙ. 

ΑΙά. Τιρί. (τ. Νις. Ογτε. ΑἹ. 1. ς. Αγαῦ. τ. 2. Θεοῦ. γῆι. ι- 

Αἰμαυε. Αγπι. Εά, το δἷαν. Οἴἶτγοσς. Ασβϑῦ. 3. 

ΝΙ. Τοῦπη ςοπΊπιᾶ οὑπὶ 44. υἵχις «ὦ ὁ βραχ. ὁ δεζ. οΆρ. νἱΐ, 
237. ἢἷο, 1ςἀ εχ εἴτοῦε ὈΙΘ]Πορερα ; πᾶπὶ εα ραῖο τοχῖυβ 41185 Εἰς ροίξ 
Ρᾶξ. 353 οὐλϊτί τα, ἱερι τα Σ τηοχ ροίξ ρας. (οάϊοεῖς ς 73, Αγδὺ. 2. α- 

ϑυσία] κα 53. ϑυσιαν 
σου} αὐτου τς) «4. γε. 

ΓΔηῖα5 ἰριζυγ ἢ} 5 (Οα 1015 ουπΠὶ 115 γε ̓ φυόσιη ᾿ς {0} Οἱ Πλν5. δι- 

αϑρύψ.} εονιπεπμας δῖαν. Οἴἶτορ. Ὁ ογρ. αὐτὰ κλασμ.} ἐμαῖ 
ἤη γασπιομίο ϑῖαν. κλάσματα 815 ἐχργεδιιησ Ασπὶ, τ. δἰ αι. 

Αγχιῃ. ἙΕὰ. ἐπιίχεεις] πιά: δίαν. Οἰτορ. ϑυσία] ΡΓἕ- 

πταπὶ φμὶα Αἴτη. ᾿. αἰαιθ. ΑΥπλ. Ἐπ, Ὁ επὲμε ΑΥΑΌ, 2. ἐς] 

--- Ρχατη τς Ν, ΚΚυρι:] τῶ ἄυρ.. 54) 73) 70, 849 τοῦ, ΣΖ84: 

τ Ργαπης ΑἸδχ. 

ΝΠ]. δὲ] , 8[αν. Οἴἶτγορ. Οεούς. ϑυσία} ϑυσίιαν γς. ὅ8ΞΑν. 

Οἰΐτοσ. Αττη. 1. δἰσας. Αγῃ).] ἐσχαρ.} - )}αείας ϑῖαν. 

Οἰγοσ. το δωρ. σου} το δωρ. αὐτου 1ζ. κ ϑῖδνυ. Οἰΐτορ. σε- 

μὶδ ελις] ἭΔ, ταθεῖ τη “μαγαῦξ. ΓΙ ΠΟΙΟ ΑΙεχ. «μοι άαϊὶ δῖαν. 

Οἰτοσ. ἐν Ἐλ.} οἷν νῷ ΟἿ ] ργγηδ, τό. Αγῃ. 1 

Αἰ 6116. ἈΑγη. Εα. σὰ οἷκεο δῖαν. ἐν ΟἹ ϑῃσ.] τοι σεσϑαι 75. 

“““σοιγσέται ζ ζω 764 Ϊ ( 

Ν1Π. τῷ σοῖσει 1} τρροσοισεις 10, ζ4,) 745 76, 84.) τού, τοϑ, 

114. (ΟΠΊΡΙ. τρὸς ἢ σοις (ῇς. οαιἀδπὶ ἰδοὺ πτροσοισης) 7 αἵ- 

ένα! δἷαν. Οἴτοσ. οὔεγαί ταῦ. 4. προσοιῖσ. 1" προσοῖσ. «"} 

α ἈΪογΟ τ, εἴ ἡ 115 Ἱπτογ]δσδηζ ς ζ. τὴν 9. ἣν ἂν π᾿} ἐμ ͵ Μμεβει 

αἰΐανε φμισφιἰ 7. Αἀαιαῦὺ. 4. συσ.)] -Ἐ σοὺ τ4. 74. 2ζ) 769 84. 

Ιοῦ, 1324. ἀν] α ὟῚΙ]. ἐὰν 12 γσῃ! οιηῆσει Χ. 

πἀοιη 118. ΑΪοχ σοιήσεις Ν]], ἡς, τοῦ 14 τ ἧς ζ 4. 

“4. "δ, 845. 128. παῤ ΑΥΔΌ, 23. ἐκ τάτ.] εἰς ἦος Αταῦ. 3: 

ροσοισει 2 ] τὠοόρροσοιῦσ ΤῸ ἢ 6, 8. ) Ι2Ὁ 134. 

(οπρ!. αἤ ἷἱαν. ΟἿἶτο Αταῦ, αὐτο ς8. χα; 

τ, 2, (σεογρ. | θη Καὶ ᾿ γὰ ΠῚ (Ὁ δά πὰ σμασαέν 

Γηϊηοτ Αἰοχ. 

ΚΕΦ, 

2- 



ΚΕΦ. 1]. 

9. 

ν φ᾿ ᾽ὔ 3 Ν Ν ἴω ς "Ὁ » ων δ΄, ἰδὲ ε ΄ )ικᾳΙΧΝ φὰς ’ 4 : 

ἄπο τῆς υυσίας, Ααρων χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτου, ἁγία τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν χαρπωμᾶτων Κυρίου. 

12. 

14. 

Η " 

Αι, 

ΚΣ 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
᾿, ’ Ἶ 59 ’ ᾽ “Φ ἐ ες . ») ὸνἝΝ“ ων ’ “πὰ ᾽ 9 “02 7 τῶ ἀν ΣΩλΟ ΝΣ 

Καὶ προσείγισας πρὸς τὸ ϑυσιᾶςήριον, ἀφελεῖ ὁ ἱερεὺς ἀπο. τῆς συσίας τὸ μνημόσυνον αὑτῆς, «τσλυλης αεη δ 
δῬισγίιάας. δ, ." . 

“' 
29 4 ἐ ε Ν ΣΙΝ Ν ’ ΄ 3 Ν 2 ’ »’ 

χαὶ ἐπιϑήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον: χάρπωμα ὀσμὴ εὐωδίας Κυρίῳ. Τὸ δὲ χαταλειφϑὲν 

»" 7 [ον ἍἋ ΄ 7 3 ᾽ὔ φ ων ᾿-, ΄ «ς φρο 

Πᾶσαν ϑυσίαν, ἣν ἄν προσφέρητε Κυρίῳ, οὐ “ποιήσετε ζυμωτόν' “σᾶσαν γὰρ ζύμην, χαὶ πσπᾶν 

ἁλὶ ἁλισϑήσεται' ἃ διαπαύσατε ἅλας διαϑήχης Κυρίου ἀπὸ ϑυσιασμάτων ὑμῶν: ἐπὶ παντὸς 

Καὶ πᾶν δῶρον ϑυσίας ὑμῶν 

δώρου ὑμῶν προσοίσετε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν ἅλας. ᾿Εὰν δὲ πιροσφέρης ϑυσίαν ππρωτογεννημά-- 
“ ᾿ ͵΄ 2 ᾽ 3 “ σῷ Ζ΄ . 7 . ᾽ ", “ ͵ 

τῶν τῷ Κυρίῳ, νεᾶ “σεφρυγμενὰ χίδρα ἐριχτὰ τῷ Ἀυρίῳ" χαὶ σροσοίσεις τὴν υϑυσίαν τῶν πρῶδα γβέζι.7: δι δέος, 
2 νον εν κε ῥ 

γε ηεννέ : 717." ) 

οι ἃ Α͂ » 35. οι ει α | 

ΙΧ. πτοσεγί.) τορροσεγί,ει ἄἀντὴν 118. 1- ᾿ μρευς 30, 54) 70. 

Ἄτην. τι αἰήᾳυς, Απῃ. ἙἘά. ἀρβγορίηφμει δἷαν. Οῇτορ. τορὸς] 

ἐπι ςο. ἀφ. ὁ ἱρ.}) ομρ. αῷ. 19, 108. ρῥγαπιτυηῖ καὶ 118. 
δῖαν. Οἴτοχ. ἀφελεῖ) Ἔ «Με βεῖο εὰπι ατισυΐο Ἄγπι. 1. δἱϊ!- 
4υς. Απῃ. Εά. ὁ ἱερ. κ᾿ ---ὸ ἱερ. 25} , αἰϊεγιῖγα εἰ 44: ἰ5 
ἰπιοσγαςεπὶ ς2. ὁ μρ. 1] κα 30, ζ4,) 73. Αγπι. 1. ἰϊίαυς. 
Απη. Εὐ. τὸ μνημίς.} δρακα πιάτρο τό. ΑἸοῆα εἴ ; νὶάε τἀ 
ςοπι. 2. ππέσιογ αἰ Αταῦ. 1. ἃ. 3. ἐπιϑήσε!) ἐπιϑυσει )ς. ἱπι- 
2 παι δῖαν. Οὗτοσ. Αππῃ. τ. αἰϊΐφις. Ασιη. Εά. -Ἑ μά Αταῦ. 3. 

ὁ περ. 2} ΑΝ, ης. Αταῦ. 1. 2. υὑποεὶς ἱποϊυάηι ΑἸοχ. ὃυ- 

σιαγήξ. 25] ποη ροῇ ἔμπης ν, ἐπ μοί κάρπωμα, αἀἰπίηχυίς (αῖ. ΝΊςο, 
,χαρτωμα) μυρον ([ς) 118. {ωρταίςἠμῖαπι Ν. ώ Αππ. 1. ἃ! ίᾳας. 
“Δπη. κα. -ἢ σα (ορῖ. 

καὶ ἐσμλ) οτμην 18, ς4. τό, ς8, 04, 7... 759 70, 8:, τοῦ, 129. 110, 134. 

4) ἐπ (ον δε μσι σεςερίνρε Αταῦ. 3. 

Οοπιρὶ. 10... τὰ οδογενε δῖαν. Οἴἶτορ. μισπμίίυπε φυία Αππηςιὶ 

(οὐ. αἰΐφυ!. Αππὶ. "Δ. Κυρι.] τω ἈΚ. Χ, τό, 18, 30, ς4, τύ, 

ς 7) 59. ὅψ9 73ν 74. 73. 77. 84.) δ᾽, τοῦ, 130, 1321). 114. (οπιρὶ. 
ΑἸά. ἕλε. Νις. δδομμε Ἀταῦ. 1. 2. 

Χ. Τὸ δὲ καταλειφ9.} τὸ δὲ κχταληφϑ. 16. τὸ δὲ περιλειφϑ. 
32. εἰ φιρα κεἰ δία οἹ Ἄττῃ. τ. αἰπᾳυς. Αἰτῃ. Εά. απὸ τῆς 

5.) ἡ ας Αππεηὶ Οοαμ. δἰϊφυϊ. Ἅπη. Ἐά. « “μετ δβεῖο ἡ πς Απτςεηὶ 
(οὐᾷ. τεϊ!φυ!. ἁγια τῶν αγ.} αγιον αγιων τ18. απὸ τῶν] 

α Δωῦ. τ. 2. χαρπωμ.} ϑυσίιων ς4, 73. 118. -Ε αεοριε Οορῖ, 
Αταῦ. 3. Κυρίου) Κυριὼ τύ, 30, ς9, 72» 75» 77ν 131. (ὑαἴ. ΝΟ. 
“μι ((:ς-) Δπτ. 1. αἰΐφυς. Αἰτῃ. ἙΕά. 

ΧΙ. Πᾶσαν 17} ναὶ τ΄ τ18. ΑἸΔΌ. 1.2. π᾿ δὲ ς1. ω.ϑυσ.] 

πᾶςα 9.σία (γγ. ΑἹ. νὶ, ματῖς μγλτᾶ, 212). (ἢ ἴοι οὐ δι. 

ενσπασπ Λτον 1 

ΝΙΝ 

“5.σ.} τὰ τνρος (ἢ) πιᾶγρο ρῥεὶπιᾶ πιᾶπι, 

ἵ«ἃ μιςεῖῖδ τοϊμτιοης, 1.30. ἄν} , τ. ΔΙ. νἱ, μαγῖς ῥργιπβ, 

4ι., (οἱ Παυςῖ 410]. προσφίξητε])ῇ προσφερη ς2. προσφέρηται 18, 
“ς,), 120. (αἵ. ΝΊς. Κυρίῳ} τῷ ΚΟΨῚΙ, Χ, 18, 30, ς2) ςό, 73, 
8:1, 129. (οιηρί. Εἰρύ, αι, δὶς, τῷ Θεῷ Ογτ. ΑἹ. 1. ς. [οἀ δἰ!οὶ 
ες λ΄ Αἵ. ποιήσιτι) ποι υσιται (ῆς, γ9' ἰοτῖς ἐγαῦ) ὅμ. ποιησι- 

ταις. “εείαιὴ, δἷαν. Οἰἶγος. ἃ ἡ κά ΑτΆΡ. 1. 2. ζυμωτόν] 

ζιμωτῆν το8. Οὐγ. ΑΙ. ἢ ρας μη πιῶ, 524.) (οἀ 10] υὐ ναι. ετι 

ἱπᾶγρο ὃς. δπαῦκι ἰάσπν τρᾶγρο ργιπγᾶ πλᾶμι 1.30. πᾶν] α Αιαῦ. 
1.2. μέλι] μελιῷ᾽ (ῆς, ἰογῖε ῥγο μέλιτος πιεπάοίς) ς9. " οὺ 

προσοισ.) - τροσοισιται 75. προσοισίαι ἰδιΐυπι (ης)} 1τ9. κε αἵ- 

“ει αν δῖαν. Οἴἶτος. φυνς αὔσει Ατῦ. 1. 2. ἀπ᾿ αὐτοῦ] απ᾿ 

αἰὼν ς., 7γ4., 70, 84, τού, 134. Απη. 1. αἰδΐφις. Ασπὶι. Εἀ. 

αὐτοῦ (ον 0]. κι Οορῖ. Αταδ. 1. 2. Οὐγτγ, ΑἹ. ἱ, ραγῖς ῥτγίπιδ, 4.44.9 
(4 βαθεῖ «0 ]. χαρπῶσαι!) ϑυσιᾶν τι8. χαρπωσ. θυσίαν ς 4) 

74.» 735 705. 130, 131) 134.- ΠΊΩΓΚΟ ϑύυσιαν 84. πυρὸν ΠΙΆΓρΟ ῥτἰπιᾶ 
πιλθι 1ε ἱποοα γεϊαιίοης, 1320. Μιυὔμμρν δἷαν. Οὗτος. Μινδωνπ 

Αγ τ ρυδωπ πὶ βία Αστάεπὶ (οάά. αἱ}. Ατπι. Εμ. 

7 ἕω οὐϊα ίοπεπι ἈΓΑαῸ. 1. 2. κ. ντγ, ΑἹ. 1. ς. (εὐ παῦεῖ δἰ} ]. 

Μιυρί, 25] τω Κ Χ, 16, 18, 4» 56, ς7ν 59. 64) 72, 74» 7» 76, 
8129). δ. 128, 129») 130, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰά. ρὲ. δι. Νῖς. 

Ατπλ. 1. αἰὔυς. Απῃ. Εἀ. Ογτ, ΑἹ. νὶ, ρατῖς ρηπΊιᾶ, 21, δ 4}}0] 
ας δ᾽αῖ. μοίξ ὕᾶης νόςοπὶ ἀϊπίηφσυνηι ρίεης, δἴφις δάφο ϑώρον δὰ 

νον" 

ετ 

᾿ΠΘΟΠΙΠΊΩ 12. τε[εγι ες ν,,ό, ξ4γ θ4., 71) 72γ 74. 739 76, 118, 128, 

110, 131.9.134. ΑΙεχ. ΕἸΡΙ. 

υἵτ, εἴ απ τὶς Ἰπιοτ]οςηϊ ς9. 

δὲν, Οὔἴτον. Αταῦ. 1. 2. 

ΧΙ. ᾿Λπαρχῆν) ἀπ᾿ ἀρχῆς τού, 134. Αἰά. 1 ρῇ 

ὦντ. ΑἹ]. νἱ, μαπς ῥγ πιῶ, 219, ἴτε ἰδὲ υἱ δῖ. 

α βυϊπιιιἶς οἷαν, Μοίᾳ. 

“7 ταῦ. 1. 2. 

Νυρ. τ  Κυρ. 1 ἴπ οοπι. 12] κα αἰϊογ- 

Κυρ. δωρ.} δωρ. Κυρ. 19... αὶ δωρ. 

ἀπαρχᾶς 
Ὑ ἄρον ( ορῖ, 

ἀἄπαρχ,-- Κυρίῳ ι] εἰ οὔῦ. Δδονιῖπο νιμπμς 

τροσοίσ.} προσοισιται ς. αἴ ανὶε 

κάτι. ΧΩ οὔκ 7 χει 

δἷλν. Οἷἶτοσ. οδηνε Ασα. 1. 2. αὐτὰ) ἄντο ςς.-. απ᾽ αυ- 
τῶν ἢς. κα ϑἷλνυ. Οἴγος. Κυρίῳ 1] τῳ Κι. τό, 73ν 129. Ομ. 

τω Θεὲ ς. α Ογγ. Α1.1. ᾿ς. κα βαθεῖ 18]. ἐπὶ δὲ] α δὲ γτ. 
ΑἹ. ἴ, ρατῖς ργίιθμα, 5245 1.4 παδεῖ 4110]. «,(μρεν σεογν. οὐχ] 

α 128. ἀναϑιξασϑυσ.} ανχδιδασέε Ν. αναϑησεται 10, ς3», ς6, 

1ιοΒ8. αἀναξήσετε ντ. ΑἸ. νἱ, ῥᾶτγῖς ρτίπια, 241, δὰ αἰϊοὶ ὧυἱ ἍΜ Αῖ. 
Κυρίῳ 2] τω Κι΄ ς4, 74. Οομρ]. “Ὁ ῥγαπικίς Ν. Ἰάσπι ἤρηιπιὶ 
Ργωπητις Αἰεχ. αὶ 48. 

ΧΙΠ]. Καὶ] , Οεοτρ. δῶο. 30σ.} “πενίβοίωνε Πὶετ. ϑυ- 

σίας} τῆς ϑυσ. ς4. ϑυσιασμάτων (ὗντ, ΑΙ. νἱ, ραγῖς ρήπια, 21. (τἀ 

αἰϊοι υὐ δαῖ. τπηθαγο ν ποτα ὑλοκαρπωμα ΝΙοιδοά. ἴα λυ ΡΡΟῚς 

6). ἰπ πυην. μίωγαι! ἐχρυππθης Ἄγαῦ. 1... 2. δίαν, Οἰἴγοσ. Αἰπῃ. 1 

αἰ 4υς. Αστιν. Εάὰ. αλΔ} κα ἐς. ἄλαῖει ἰμάυας ΜΊς 4, 1. ς. 
«ΕἾ Δδονιινὶ Αὐτγηοιὶ ΘΟ γκαυςὶ. Ἄτσται. Βα. ἄλισ 5.) ,αὐιαίεγ 

δῖαν. Οἰἶγορ. Ο ογς. 4] καὶ ου τι8. ΑΙά. Ατῶϑ. 1.2. ϑδίᾶν. 
Οἴἶγοσ. οὐχ 129», 134. διαπαύσαἾε) διαπαυσεται Ν, τς, τό, 
όμ Τ7ιν 73. 73») 8292 130. (οπιρὶ. Αἰά. ὥνγ. Α1]. 1. ς. Ηϊεγ. ἤς εχ 

ςοττγ. ἐκ διαπαυσετε ρίπιο, 9. καταπαυσιται 74, )6, τοό. ἀνα- 

παυσίχι 120, 134. διαπαυσιτε τό, -εϑ, 32, 17) 131. ἀλρί. ΓΤ 
Νὶς. Ογυ. ΑἹ. ἱ, ρας ρείπια, ς24. καταπαυσίε 84. καταπαυ- 
σεις χ18. διαπαύσ. ἀλ.} οδετιε (αἰεπι μὲ πο ἀσβεῖσι (αἱ Ατδῦ. 1.2. 

ἅλας) αλλα πιεηάοίς ςς, 71, 72. αλα ]] Ν, τς», 295 ς4, τό, ς8, 

1ο8, 118, 129. Αἰεχ. ἔς ρηηιο, [τὶ ἀλχς εχ οοιτ. ς9. Κυρί:] 
Ργαιηῖς θυσίας 118. Θεὲ, τς, τό, 30, 52) ς79, 73» 75» 77» 118, 

131. (δι. Νὶς, Αττη. τ. αἰΐαυς. Αττῃ. Εά. ἔς ἴῃ τεχῖυ, ο Κυρικ 
τηᾶγρος ὃς. Κύυριου, (οἱ Θ᾽ ἔωρετ Καὶ ργαίςτίρῖο ρηπια πιᾶῃυ, 130. 

σου χτι8. ΑΥὐδΌ. τ. 2. σοὺ Πιᾶγρο ὃς. ἀπὸ 9υτ.}) ἐπι της 
ϑυσιας τι8. ϑυσιασματ.) ϑυμιασματ. 129. (αι. Νὶς. ϑυμια- 

μᾶτ. τού. ργαπιτυηὶ τῶν 74, 75. 106, 134. ὑμῶν 23) Θεὸν 

χαὶ υμ. ζ4. σου 118. ἐκὶ το,}) απο τ. 1ΠΠ1, τς. μαῦυεῖ υἱ Ναῖ. 

(εὰ ἐπὶ ἴῃ οἰαγαξζ, πιποες, Αἰεχ. ρυωτηιτι καὶ συγ. ΑἹ, νἱ, ρατῖς 

Ρεϊπια, 21, (πὰ 10] υὐ αῖ. ρῥγωπιπυπς ἡ Ασαθ. 1. ἃ. παντὸς 
δωρ.} δαίςτιρια πιαγρὶπὶ ς9. ἴῃ πυπι. ρίυγα!! Ηεγ. Αὐι. «. δἰ ᾳιιδ, 
Αὔη. ΕΦ. ὑμῶν 3] ΑΙά. ΑτΥπι. 1. αἴᾳις. Απη. Εά, 
ἐπιπροσοισέε ΝΠ. τροσοισιται 75) 82. εἰσοισιτε Χ. σροσοισεις 

64. ἐδέενγιε Αταῦ. 1. 2. Κυρίῳ] τω Κ. ς1, ς6. (οιπρὶ. Κυ- 

ρίω--- Κυρίῳ 1 ἴῃ φοπι. 141 α δἰβογιῖγ, εἰ αὐ ᾿ἰ5 ἱπτεαςεης 72. 
Κυρ. τῷ Θεῷ ὑμ.} α ὑμῶν ςς. κα τῷ Θεῷ ὑμ. ς3,) τό. (ὐοπηρὶ. κα οπι- 

΄ 

προσοισ.} 

ἐξ ἀεα  Τ ἢ 
΄ 2 ᾽ ρ. ρῷ »“" ἴω Ὅν ἐρτδδιςς ΙΑ 

μέλι ἐὶ προσοίσετε ἀπ᾽ αὐτῇ, χαρπῶσαι Κυρίῳ δῶρον. ᾿Απαρχῆς προσοίσετε αὐτὰ Κυρίῳ, ἐπὶ 45:7: τον χω 
ν.  νΝ ᾽ ᾽ 3 ἮΝ πρἕἝΦ“πβεοᾶ΄Ἥππο΄ΨπσσοὌὮὭοές 5 ἈΝ ) ἈΖ ΄ 

δὲ τὸ ϑυσιαςήριον ἐἰκ͵ ἀγαδιδασϑήσεται εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ. 

ΣΟ 

Ἴ 

) 41’ ᾿ 

ν» 

᾿ 

ΟΣ 

ἊΣ 

,," 

ι ὍΣ 

πα, ΝΠ τς, τό, 18,29.) 30, ς2, 54), 47, 58, (9, 04, 73) 74) 7», 
γ)6, 77. 82, 83. 84,.0 8ς, τού, 128, 120») 130), 131) 134. ΑἸά. 110. 

(δι. Νίς. Ατῆὶ. 1. αἰΐφυς. Απη. Εάἀ, τὑποὶς ἱποϊυάϊ Αἰεχ. τω 
Κυριω Θεὼω υμὼν 71. ἄλας 25) αλα Ν, Ν]], ς» ς8, 9, 118. 

α Ατσπιςεηὶ (οὐά. αἰΐφυ!. Αττη. Ε{. 

ΧΙΝ. δὲ] αἰ 19. ϑίαν. Οἷτοζ. Οσογρ. προσφέρης) τϑοσφι- 

βεις ς. προσφερη 11]. Αταῦ. τ. 2. παθεῖ αὐ αἴ. 1η ςΠαγαέξ. πηΐ- 

ποῦς Αἰεχ. ϑυσίαν)] οὐϊαιίοπεπι ΑΓΔ. 3. τρωτογεννηματ. 1] 

τπρωτογενημαΐων τό, 18, 32) 59.) 64.» 74. 128, 131, 134. Αἰεχ. 1 ἰρῖ, 

᾿ ἡκάεξνι 7. ἐν “ 

Π [2 

ἀπ τ ρόδο 

“ἢ 

τὸν 

ἢς, (εἀ ν ρηπιυπὶ ἔργα ποίλτυγ σσαςε, ἡ. -Ἐ ἐκαγηπι Αγδῦ. 3. δϊαν. χε, Ζ ἀπ ΚΣ Ὁ ξὐλτα 

Οὔἶτοσ. « ργίνε 5ῖδν. Μοίᾳ. Οθογρ. τῷ Κυρίω Χ] αἰς. 
Απῃ. 1. ατῷ 18, 19, 30, τιοϑ. -Θεὼ 10, 108. νέχ πεφρ: 
αχιϑρ. ἐρ.} μην ,ίεα )εἸοαδίϊος πους Αταῦ. 3. νέα) ρυδεηνῆϊ απα- 

λον ῥτγίπιο, (θὰ ἀείεῖυπι εἴξ, 11. ργαπιῆς Ἰάεῃγ ὑης]5 ἱποϊ πη ΑἸοχ. 
αλλα (πιεπάοίε ρίο ἀπαλα, ᾳφυοιὶ, υἱ εἴ ἀπαλον, ἀἰοίτυγ αἰϊοπιπὶ εξ 
[πιεγργεῖυπι) 72. τπιφρυγμίνα] πεφραγμενὰ ((οἀ ἴὩρετ α ρή- 

τυ πὶ εξ υ {ιρταίοτρι.) 72: τεφριγμένα τού. πεφυραμενα τό, ς2, 
ξ4,. 789. 779 83» 83, 1209, 130) 131. (ὑαῖ, Νς. Ἔν συρι ε18. ΕΠ 

ἐν τυρὶ αἸϊογιπι Ιπἰεγργεῖαπη. ὀ αχιὸρ. ἐρ.] ἐρ. χιδρ. 118. χίδρα] 
“να (ορι. ἐρικτὰ] αιρέτα 74. 705) 8.) τού, 134. ερειχα Χ, 

αὖὺ᾽Ὄ . 



γ- 

͵ 

, 

τ" 

᾿ ᾿ 

" .2 

ΛΕΥΙΈΤΈΙΚΟ Ν. 

ΚΕΦ, Τὶ 

τογεννημάτων, Καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ᾿ αὐτὴν ἔλαιον, χαὶ ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτὴν λίδανον,, νυσία ἐςΐ, τς. 
Καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἀπὸ τῶν χίδρων σὺν τῷ ἐλαίῳ, χαὶ πσάγτα τὸν λίδα« 16. 

γον αὐτῆς" χάρπωμά ἐς! Κυρίῳ. 

2, διαϑῖ “4: φλέ. σε ἐΥ ΣΝ ο 

ἘΑΝ δὲ ϑυσία ἕο ων τὸ δῶρον αὐτὰ τῷ Κυρίῳ, ἐὰν μὲν ἐκ τῶν βοῶν αὐτὸ προσαγάγῃ, ἐᾶν 
τε ἄρσεν, ἐᾶν τε ϑῆλυ, ἄμωμον προσάξει αὐτὸ ἔγαντι Κυρίου. Καὶ ἐπιθήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ 

τὴν χεφαλὴν τοῦ δώρου, καὶ σφάξει αὐτὸ ἐγαντίον Κυρίου πταρὰ τὰς θύρας τῆς σχηνῆς τϑ μαρ- 
’΄ " ῥὸ ε εἣ 9 Ἃ, ς ε ρὸ . κε "ΑΝ, δ 5» Ζ΄ ρο ε “ Ζ 

τυρίου" Χχαὶ προσχεᾶσιν οἱ υἱοι Ααρων οἱ ἱερείς τὸ αἰμᾶὰ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον τῶν ολοχαυτωμᾶτων 

χύχλῳ. 
’ ἉᾺ ’ -ς ἰφν Ἂ, ΄  κΆΡὸςΝςπς ρϑ 7 

λύπ]ον Τὴν χοίλιαν, χα! σὰν το ςεὰρ τὸ επὶ τῆς χοιλιαᾶς. 

ἃ. ΄ 9 Α ἰδ ’ ἰδ 4 ζ΄ φζ . ᾽; , 

Καὶ προσάξουσιν ἀπὸ τῆς ϑυσίας τ σωτηρίου χάρπωμα Κυρίῳ, τὸ ςξαρ τὸ χαταχα- 

3 ’ ᾿ Ξ κ᾿ ε ΕΧ») Ν ε ε ρ ιΝ Ν ΄ φ ὦ»»"ἉἙ -ς ΄ ον Ν ΄ 

αἀγοίσουσιν αὑτὰ οἱ νιοὶ Ααρὼν οἱ ἱερείς ἐπὶ Τὸ νυσιαςφῆριον επιὶ τὰ ὁλοχαυτώμα]α ἐπὶ τὰ ξύλα, 

18. 11ρ΄. συγ. ΑἹ. 1, μαῖα ἐδουπᾶα, 344, 34. {ε4 κατερεικτὰ πδθεῖ 
ἰάφηη ἢυς Αἰυμάεηδ ἰη (αἵ. Ν]ς. δὰ 1. δὲ ρυβοιγ της Αὐπλ. 1. 8146. 

Δπη. Εα. τῷ Κυρ. 29] νοςεβ ἴγοβ, 4035 Ββαυἱς Οοάεχ {πατπὶ {6- 
Ὑψυεηῖος, ἴχπηϊ εγαίῳ ; (εἀ πὲἢ}} ἀς ἴόχαιϊ Δ'δίίσαπο οπὶ πὶ εἴ τη (οά. 

59. τῷ Θεῶ Ογτ. ΑΙ. τ, ρασῖε ἰδουπάδ, 344» (εἀ αἰϊοι υἱ γαῖ. 

προσοίς.] α καὶ 19, 54) 75, 1οϑ, 118. Οεοτρ. Ατῃι. 
Απη. Εά. προσοίσεις] προσοισει 111, υἱ Νῖ. ἴῃ πρίϑς ΤΩΪΠΟΣΕ 
ΑΙεχ. τὴν 9υσ.)] α τὴν ᾽ς. πρωτογεννημάτ. 25] τρωτο- 
γενηματ. Χ, τό, 18, ςϑ8, ζ9,) 64, γ4. τοϑ, 114. Αἰοχ. ρ΄. ἔς, 

{εὰ ν ρπηιυπι ἔργα ποῖδτισ σπυοε, ΚΝ. -Ἐ σου, τς, ς49 (8, 74» 

) 9 τού, τοϑ, 118, 1299 134. 4 ΡγδιΏΙ δ᾽ᾶν. Μοίᾳ. 

ΧΝν. Καὶ ἐπιχ. ἐπ᾿ αὖτ. ἔλ.} α Ογτε. ΑἹ. ], ΩΝ Ῥήπια, ς66. 
ἐπιχ.) ἐηξεποεέ ΑΥδΔΌ. 1. 2. ἰηξωπάα: (ογς. ἐπ᾽ αὐτὴν 15] 

καὶ ἐπ᾿ αυτ. το. ἐπ᾿ αντο ξς. εἰς ἐπ᾿ αὐτὴν (6) ὅς. 
Ατ. 1. αἰΐφυς. Αππῃ. Εἀἠ. καὶ ἐπιϑ.. ἐπ᾿ αὐτ. λίξ.} α Αταῦ. 3. 
ἐπιϑήσ.} ἱνηροπεῖ ΑΥΔΌ. 1. 2. ἐρομπα: ΟδογΓΡ. ἐπ᾿ αὐτὴν 2] 
ἐπ᾿ αὐτὰ Ογτ. Α].1. -. ἐρί] -Ἡ Κυριου 19, τιοϑ. - ὠϊκαά Οεοτρ. 
Ῥτγοηνζυπι ἐπ ΑΓΔΌ. 1. 2. ῥγϑιτυπς φνία Αἴτὴ. 1. δἰ 16. 

Ν 
καὶ 

. αἰ φιιο. 

ἐπ 11)ος 

Ἄσ. Ἑὰ. 
ΧΝῚ. ἀνοίσ.} ἐπιϑησει 29, 8ς. ἢἤς τιαῦρο Χ. [ἱρ. Μαεϊεὶ 

Ατὰῦ. 3. ὁ ἑερ.} κα ὁ Ογτζ. ΑἹ. 1, ρασῖε ἐξουπάα, 344. [πὰ πδϑεῖ ρὶν8 
(ἐπιεὶ ἰδ]. -Ὁ ρον ἐΠἸο Ἀταῦ. 3. τὸ μνημ.} α τὸ Δγαῦ. 3. αὖ- 

ἀπὸ τῶν χιὸρ.} ἦε Μέεὶς ξειεαῤί δες Αταῦ. 4. 

χίδρων] - ἐριγματΘ’ αὐτῆς 75. Ἐ τοὺ εἐρειγμᾶτος αὐτῆς (4. 
ΤῊΔΓΡῸ τὸν ἐρυγματος ἀντῆς ὃς. ΓΙηᾶΓρΟ τοῦ ἐριΎματ Θ᾽ αὐτῆς, τῶν 

αλφιτων Χ. ΠΊΆγσΟ ρσῖπια τηδήι ἐπιϑησει του ἐρυσμαᾶτος αὐτῆς 110. 
χηᾶγρο ἀλφιτῶν Τρί, εοπινιίπις Οορῖ, -Ἐ ἐἐἐπε Αὐτὰ. σ. διε. 
͵Ἄτηι Ἑὰ. σὺν τῷ ἐλ.} εἰ οἷεο Αγδῦ. 4. καὶ τ. τὸν λίδ.] 

εἰ ἠἰῤαπος ογιε ἐμ ἈΓΔῸ. 4. αὐτῆς 22} , ΑγὉ. 1. 2. 3. καίρ- 

πωμά] -Ὁ γὰρ Ογε. ΑΙ. 1, ρατῖς Ἱεουηίία, 346, (δά αἱϊδὶ ὧς Ναῖ, 
“Ἑ δεερρία Οορῖ. ργαημτυηῖ φιας Αστῃ. 1. αἰἤφυς. Αστη. Ἐά. οὖ- 

ἰαίίο Αταῦ. 3. ἐξι] αΚΝ, τς. Αγαῦ. 1. 2 Κυρίῳ] τω Κ. ΓΙ], 
Χ, τς, 18, τό, ς8, τοϑ. 1ἰρί, Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε ῥγίπια, ς66. ἱ, μᾶτῖα 
(εσυπάδ, 344.) 146. 

τῆς 12}. Ατγδῦ. 3. 

Ι. δὲ} Βαδεῖ δἀάϊυτα ἔργα [π. 134. α δῖδν. Οἷἶσοσ. ϑυσ.--- 
Κυρι»} ἄομμν εἴμ: (πον βείμσα Ἰδορεῖπο, (πεν βείπηε Αταὺ. 1. 2. ϑυ- 

σία] ϑυσιαν 7ς. ΑἸεχ. τὸ] α τό, ς7, 73) 775) 131... ὑποὶς 
ἱπουάϊτ, {ὰρρίετιπι 0011. αν Ἑάποτε, (αι. Νὶς. τῷ Κυρ.] α ς8. 
“ ργαπιίαυης Υ. ΑἸεχ. ἐὼν μὲν) α 53. κα μὲν ΑΔΒ. 1. 2. 
Ατη. 1. αἰΐἴχφυς. Απῃ. Εά. ἐκ) απὸ τρᾶῦρο 8ς. απὸ ΠΊΔΓΡΟ 
Ρυπιὰ πιλῃὰ 130. ἐχ τῶν β. αὐτ. πρ.} γμενγὶε φμοα οὔέτι εκ δοόμε 

Αταῦ. 1. 2. αὐτὸ 1] αὐτου 11, Π], Ν', 1ς» ς3) 82) 118. αυ- 

τὸν 10.ἁ. ἄἀὐτων 128. αἀντω τοῦ. (αἴ. Νὶς. αὐτὸς ς4) 737 τοϑ. 

Οομρ!. εἰ ἧς ἰῃ ομαγαέζ. τηλόσε Αἰεχ αὶ ἅπῃ. 1. δι}. Αστη. 
ἙΕὰ. πρ"εαγαγγ)] προσαγὴ Ὗ, τς) ζῷ τύ, 745, 76, 84.) 118, 

134. ΔΙά. ἢς ΟΥΝι ἐλ, 'ς Ῥασῖο Ὀσῖτηδ, ς6γ. Γεἀ 4181 υἱἡὐ τ. τροσ. 

γεν 10, 53) 822 τοϑ. τροσάγεις ἡς. -«ΓΊ ) δωρον αὐτου το, τοϑ. 

ἐσῶν -τ Ν Α αἰτοσ. οἱ σις 115 1] ΕΓ 'ασοηῖ (ὦ ΥΥ. Ἀ1. 1; δ; 

τ κ ΜῈ (εοῦσ. Αστη. ἵἹ. ΑἸΠαιε. Ατπι. Εα, ἐῶν τε ἡ] 

εἰ; ἝΠΠΕε ΤῊ. Σ ἄμωμο Ϊ ἀμυ μὰ τϑ. ἉΥΜΗΣ 

ἱαν, Οἵ προσαξζει}) τροσαΐζη 18. δῖν. Οἶχορ. προσ- 

7.2 1 αντοὸ αυδηζαπὶ γἱδειύ; ἐπ υ ΟΔι. 

λα 32. ΑΪά. ἔναντι} ἐναντιον 11, τό, ς 7, ζ9, 72, »κν ἢν 11 

ἐγωπίιον 118. 

11. ἐπιϑήσει) ἐπιϑυσεις (ἄς, {εὰ Ἰερ. ἐπιϑησεις) 7.) τοό. ὑπρο- 
παὶ Οεοτς. τὰς χειρ.] - αἀντου Ν, ΝΙΙ, Χ, τς» τό, 18, 32, 

52) 53» 54) 57) 58, 59, 73» 747) 75» 77. 82, 83, 84) τού, 128, 120, 
130, 131, 134. Οοιηρί. ΑΙά, Τιἰρί, Οαῖ. Νίο. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατῖε {6- 

οὐπάα, 346. δἷαν. Οεοσρ. “Ὦ ἰάσπι ἱπ ομαγδές, πθογε Α]εχ. “πᾶ- 
πμηι ἐ7ως ΟὙΤΏ ΑΥΤΙ οἷο Ῥγαεευηῖς Ασμ]. Σ. 
41}. Αστη. Ἑά. ἐπὶ τὴν---Κυρ.} α ουπὶ 18 415 Ηἷβ ἰαϊετδοσης 
γι.  βώρου] -ξ αὐτου 1ς, 118. -Ἐ ἰάεπι Χς ργιηο Κ. -{ ἰάσπι 
Ὁ Χὰὶ ἴῃ Τμασγαδδ. πιϊποσε ΑἸοχ. σφαξει} ἡωρείεε Οδοῦσ. ἐκρκ- 

ἐεαὶ ϑἰαν. Οἴἶγος. αὐτὸ} κα γ.. Τὰ ῥγαιηαῖς Ψ. μαρεῖ Ὁ Χὰ 
ἴῃ σμδγδέϊ. τηϊμοῦε ΑΪοχ. 

29) 30, 529) 53) 54) 56), πὅ, ς7, 48, (9, 64, 72, 74) 73, 76, 77, 84, 
ὃς, τού, 1οϑ, 118, 128, 129, 130) 111) 124. (ΟΠρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. 

1ἰρί. Οκῖ. Νὶς. ὕορί. Ασϑῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οὗτος. Απῃ. :. 8]11- 
4υς. Απη. Ἐά, παρὰ τὸς ϑύρ.] ἐπὶ τῆς ϑυρ. 71. παρὰ τῆς 
ϑυρ. 130. παρᾶ τὴν ϑυραν 118. Οεοῦρ. Αγπι. 1. αϊΐχυε. Απῃ. Εά. 
τροσχεδσιν) τροχεουσιν τό, 131. αβιπάασπε Οεοτρ. οἱ υἱο}} 
α 9, ζ9. οἱ ἱερ.] “αεενγάο ἐς Αταῦ. 2. αἷμα] Ἤ ἐμ ΑΓΙΓΔΌ. 2. 

Οεογρ. ἐπὶ τὸ] ωρος τὸ 19, 108. τῶν ὅλοχ. κύκλῳ] χυκλω 
τῶν ολοχ. 64. 128. α τῶν ὁλοχ. ς3. ΑΓδΌ. 1. 2. δῖαν, Οὐἶξγοσ. εἴ 
τῶν ολοχ. σμν ποίδῃ!ξ Ν΄. ΛΙΟΧ. κι οὐ ΑἸά. 

11. τροσάξουσιν] τροσοισουσιν 18. 
 αντοι ᾿ς. 

αϑεναμὶ δῖαν. Οἰἶζγοσ. 
οπὸ τῆς ϑυσ.] ἐπι τας ϑυρας (ἢ) ς3. επι τῆς 

ϑυσιας 71. τῷ σωτηρ.Ἷ τε ϑυσιαςγηριου ς, ς3. Ολῖ. Νῖς. κα τὰ 
(οὶ. κάρπωμα) -Ἑ ϑυσιας )ς. ἘΦ εξ 53. -Ἐ δεκερίαπε 
Οορῖ. Αγῶθ. 3.. ἐπ ργαιητῖς Οεογρ. ΟΚυρ.] τῶ Κυρ. τοϑ. 
α (δῖ. Νιὶς. τὸ ςέαρ 1] ας. τρὸς τὸ ςέαρ ΑἸά, -Ὦ ἀμίερα 

δῖαν. Οἴτοσ. κατακαλυπΊ.}] καλυπῆ. 32, ς3. καὶ σᾶν ουπὶ 
ἴ4ᾳ4.] α 75. Αγαρ. 3. τὸ ἐπὶ] α Θεοῦ. Αγπι. 1. αἱϊίχιυς. Ασηι. 
Εα. ἐπὶ τῆς κοιλ.} ἐπὶ τὴν χοιλιαν Ψ. ἐπ νεμπίγε Ἠείγς, 8[δν. 
Οἴτορ. 

ΙΝ. Καὶ 1] α Θεογς. δύο] δύους (ἢς πιεπάοίε) Οοπηρῖ. 
τὸ ςέαρ] καὶ τὸ 130. τὸ 25] ὁ ἐξὶν ΠιΔγρῸ ὃς. εἴ ἢς ΠΑΡῸ ρεπιᾶ 

ΓΤΑΔΠῸ 130. τὸ 3} καὶ τὸ το, ς3. 83ν. Μοίᾳ. α ζ9. μη- 
ρίων] μηρων 16, 32, 42, 43» 57» 73» 74» 76, 82, 84, ὃς, τού, τοβ, 
118, 130, 131) 134. (οπιρί. ΑΙά. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἐδξουπάδ, 346. 

ὕοοῖς. πη. :. δίϊφυς, Απῃ. ἙἘά. ΠΙΔΓΡῸ λαγονὼν Χ, τοϑ. Ἰωρί- 

τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπ.} τὸ ἐπὶ τοῦ ἤπ. 114. κα τὸν ἐπὶ 72. Οεοῦσ. κ τὸν 

δῖαν. Οὗἶτορ. κα οὐγηηΐδ Ασπὶ. σ. δΐφυθ. Απῃ. Εὐ. περιελεῖ} 

πσεριελεις )ς. 4οἰαε 81αν. ἜΠΓΕΥ δὰ Αγηλ. 1. νυν ἈΑπῃ. 

ΕΔ. 

Νν. Καὶ ἀνοῖσ.} εἰ δὰ ϑιν. πδῆμοα 

αὐτὰ] κα τοβ. αὐτο ς8, ς9, 72. 
οἱ “ρ.}] αΝΝ', 82. Αγαῦ. 1.2. πηοὶς ἱποϊυάῖς ΑἸεχ. μαεεγάίοεϊς Ατδῦ. 3. 
ΣᾺ Ἧ 

ἐπι τὰ ὁλοχ.} ἐπὶ τῶ ολουσοπωματα τηο. “47 οϊρεσνβνς ϑν. 

α καὶ ᾿ΧΩΝ: :. 2. 

ΟΙἴτοσ. ἀοίοεσι μι ταῦ, 3. Αππηξαΐὶ (ὑοάά, ἄυο. 

ΑΥπ. Ε΄. 0} “7, “ΚΦ ΑΥ. »" το } ὺ λΛοχδύτωμ, τὰ (ἢ φ ΟΙΔΣ ἰογῖθ ΙΠ ὉΓ- 

σἢδ γο ολοχκαυτωσατα ταὴν. ὁλοκαυτώυατα τὰ ΑΪἸδχ. ἐπὶ 

τὰ ξύλα] εἰ Μμερεὲν Ἰίσηα Οεοῖσ. ἢ ἥργπση Ατγαθδηὶ οάᾷ, ἀυ0, 

Ἄγπι. Εαὰ, τὰ ἐπι τὸ ὠ.} " τὰ ἐπι 72. Αἴπ. :. αοατὰᾶ 120. 

ΑὐὙτ, ΑἹ, 1) Ρατίς ἱεςυπάα, 346. Αταῦ. 3. ἀγάεπιία δῖαν, Οἰἶΐτος εξ 

νάπη: ες Αὐτηθηὶ Οοαά. 

Ἔχργηῖς ταῦτα δῖαν. Οἶτοσ. -.::- 

τον ἐμὰς ΚΣ Φ. 

"δ᾽ 
Ι, 

2Ζι 

3. 
Καὶ τὰς δύο γεφρὲς, χαὶ τὸ ςέαρ τὸ 4. 

, 9 53 9 .“6 κονςνΝ ρὸ ’ ἊΝ ἊΝ Ν ἋἋ ϑ»νἍ5Ἄ φὉ ἢ Α, φ ρὸ ρὸ Ν ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, χαὶ τὸν λοξὸν τὸν ἐπὶ τῇ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς “περιελεῖ, Καὶ ς. 

ἐν Κυρ.} αὶ νΟΎΙΙ, Χ, 15, 16, 18, 19, Θ᾽ 

ἡσνς αὐ 
ει β΄ 

ν΄ 

--- 

,) Ἢ 



ΔΛΕΥΙΤΊΙΙΚΟ Ν:.: 
ΧῈ Φ. 1Π. 

“,.»»ᾶ, ρω ἵ ϑ)ϑ͵}5Ν ῚΝςΝ “" 4 ζ΄ 9 Α, 3 ζ΄ 9 ." Ἃ,  )αἂαὴαΑ, ρα 

6. τὰ ἐπὶ τὰ πυρὸς ἐπι τᾶ συσιαςηρίου" χάρπωμα ὑσμὴ εὐωδίας Κυρίῳ. ᾿Ἐαν ὃξ ἀπὸ τῶν προ- 
᾿ .Ζ “ » » 7 Ν “᾿ ᾽ » ΒῪ τῷ ἊΨ 2 9. 32... "ἃ 

..7. δάτων τὸ δῶρον αὐτὰ ϑυσία σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, ἄρσεν ἢ ϑήλυ, ἄμωμον ποροσαίσει αὐτό. ᾿Εᾶν 

8. ἄρνα τπροσαγάγη τὸ δῶρον αὐτῷ. προσάξει αὐτὸ ἔναντι Κυρίους Καὶ ἐκπιϑήσει τᾶς χεῖρας ἐπὶ “8. ἄρ ροσαγάγη β ν ΖΡ ἐγαντι Κυρίου. αἱ ἐπιϑῆσει τὰς χεῖρας ἐπὶ 
᾿“ Ν φρο , 8 “Ὁ ς ’’ ἰον ρο φ 0 φ 

τὴν χεφαλὴν τοῦ δώρου αὐτϑ, χαὶ σφάξει αὐτὸ παρὰ τᾶς νύρας τῆς σχηγῆς τοῦ μαρτυρίου" χαὶ 
ρ6 ε ἐς» δ ς ε ρΦ Ν Ψ ΣΝ Ν ΄ 7 ᾿, ΑΕ ,΄ 8" 

9. ππροσχεᾶσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον χύχλῳ. Καὶ προσοίσει ἀπὸ 
φῳ »Ὁ Ζ “Ὥ ᾿ Ὕ- φο 

τῆς ϑυσίας τὰ σωτηρίου χάρπωμα τῷ Κυρίῳ" τὸ ςέαρ χαὶ τὴν ὀσφὺν ἄμωμον σὺν τοῖς Ψύαις 
περιελεῖ αὐτό" χαὶ πτάν τὸ ςέαρ τὸ χατακαλύπ]ον τὴν κοιλίαν χαὶ πᾶν τὸ ςέαρ τὸ ἐπὶ τῆς χοι- 

»,΄ ὡἿ » ς΄ ἉᾺ, ἉΆ " Ὰ, ’ ν.. » 95" ϑ ἰδ ΦΙ.: 9 κα [ον φΖζ Ὰ"'᾽, Ὡ" Ἁ, 

10. λίαςῃ Και ἀμφοτέρους τῆς γεφρδς, ιΧαι τὸ ςεῶρ (το 1 αὐτων; τὸ εἶτι ΤΩΝ μήρίων, Χαὶ τὸν λοδὸν 
ἣ »πΣΠς"ς ρο Ογ ᾿ Ἶ φρῷ [ΠῚ ", ϑ », εἰ ς " 83 ")Ἥ, Ὰἃ φ 9 " » 

11. τὸν ἐπὶ τῇ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς “περιελῶν, ᾿Αγοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον' [ὀσμὴ εὐω- 
7 ξ΄ 3 ", Ν ν᾿ ,, ἰδ . ἰφιν ς αν 3 »νρ0 "Ὰ, ΄ “ ξ΄ 

12. δίαςγχάρπωμα Κυρίῳ. ᾿Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν αἰγὼν τὸ δῶρον αὐτῇ, χαὶ προσάξει ἔναντι Κυρίου. 
-,}»"»» ᾽ Ἂς φρϑ δϑδ)}0ὲἔὲᾳ»ΝἝκ Ἂ ἉἋ,  Ὅ.0 ςς 7 ϑᾺΨΨ ͵ ᾿ ἊᾺ ᾺᾺ, 

13. Καὶ ἐπιϑήσει τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ, χαὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἔναντι Κυρίου πταρᾶ τὰς 

ἐφ πεπι Ατσπησηὶ σοι, ἀυο. Απη. Ἑά. ἐπὶ τῷ ϑυσ.Ἶ τοῦ πὶ τὺ 1ζ30, 131. [Ἰρῦ, ἐν ἐσοτητι τῶν ψνων πιᾶγρο Χ. 1ἰρῦ, συν τ. ᾧν- 
5. 12. φις (μεν ιὐνβαβετίμπι δῖαν. Μοίᾳα αὖ, ΝΙ], Χ, τς, τό, χαῖις 19. συν ταῖς ψοιαις 7γ1. (οπιρί. (Οὐοιτυρῖε οπίπε5. εχρτὶ- 

18, 109,20, 30), ζ2), ς3,) ζῷ τό, ς), ς8, (9, 64, 72) 73) 74, 7.» 76, 277,ΘὨ πϊ, ςεὺ καὶ τὰς ψόας ἰπ Οταοο διετῖς, Αγδῦ. 3. Ἴεχργπις, σευ πὸ 
γ΄... 83, 84. ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. Πρ τῶν ψόων 'η Ογαοο διογῖι, δίαν. Οὗἶτοσ. σεριελεὶ] τοἱϊα! ϑίαν. ΟΥ- 

Ολι. Ν!ς. (γε. ΑἹ]. ]. ς. Αταδ. τ. 2. Οδὺῦρ. Ἄττῃ. 1. δἰφυς. Απτπ σὕορ. Οεογρ. εαρίο Αστι. 1. αἰ ᾳυθ. πῃ. ΕἘά. οὐ ρυδεπιξιτυης ΑὙδΌ. 

ἘΔ. υπεῖκ ἱποϊυάϊε ΑἸεχ. χαςπωμα] μυρὸν 118, Ν]άεῖυγ οοτ- 1.8. αὐτό] αντος τς. ἀντον 11,1. σὸ ἐ]ο Ατπι. τ. αἱϊίφυς. 
τυρίυπι εχ πύρον, αἰίογσυπι [πιςτργεῖυτη. -{ ἐγὶν 18, 19. Ἢ δρρία Αχπι. Ἐπ. τᾶν 1] ΑἹἸΙΝ, τς» 19») 69. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ασδθ. 

"ὦ, Ἀπ. 3. εἴ ργαεπγτος Θεός. ὀσμὴ εἰω}.} σσμὴν ἐνωδι 30, 2. 1.8. 3. ΟεοΥρ. Αττῃ. τ. αἰίφυε. Απτι. 4. τὸ ςέαρ α" --τὸ ςίαρ 3} 
54. γ06, τού, 129, 134. (σπρ!. κ. ὀσμὴ 18. Δπη. Βα. κ ὑτιπς.͵. κα Δ τεγυῖγα εἴ 4υα ἰΐφ ἰηϊεγασεηϊ 7 ς, 118. τὸ χατακ. τὴν χοιλ. 

4ιςε ντ. ΑἹ. 1]. ς. Ατηι. 1. Κυρὼ}] τω Κ΄ Χ, τό, 30, 54. 57, καὶ σ΄ τὸ ςέαρ τὸ ἐπὶ} 1]. διδεῖ ἴῃ οπαγδές. πιΐπογε ΑἸοχ. τὸ 
ς8, το, 4, 73, 749 73» 82, 84, τού, τοϑ, 128, 130, 130) 131) 134. κατακ.) κα τὸ ᾿ς, 54. καταχαλύπ).)} καλυπΊ. 1.) ςῖ, ς4, τό. 
(οπιρ!. ΑἸά. 1Τιρί, γε. ΑἹ. 1. ς. τὴν κοιλ.} α ΑἹά. καὶ τᾶν 2] α τᾶν ςς, 74), 76, 84, τοό, 134. 

ΝΙ. δὲὴ , 5[χν. Οἴἶτορς. Οεοτᾷ. τ, ϑατων} Ἔ αὐτοῦ 18. ὼς. υἱπιπίφυς οὐπὶ (44. ἴῃ σοπηπιαῖς Αταῦ. 3. τὸ ςίαρ 3. -τὸ γίαρ 
αὐτοῦ] , Ἄγαῦ. 1. 2.3. ἢ δοριίπο, (ΠἸσεῖ Δοπείνο τιοχ ροίξ -ωτη- ἰπ οοπν. 10} κα αἰϊετιῖγα εἰ 40εὲ 8 ἱπιεαοοηϊ 10. τὸ ἐπὶ} 1], 

μίου Π2Όεδι) Οεογς. ϑυσιχ) ϑυσιας ςῳ 7... ϑυσιαν ΠΙΝ, Χ, τς» ςς. Οεοις. ἐπὶ τῆς χοιλ.] ἐπ νοργε διδν. Οἴἶγος. Αστι. ἈσΣ. 
Ἂς 18, 19. ςς) 48, γ1, γ4, 76, 84, τού, τοϑ, 118, 134. (οπηρ. δὶιΐίφιθ. πῃ. Εα. 

Αἰεχ. 1ἱρώ, σωτηρίου} φσωτηριον 1ς. σωτηρία (7, 73. σωτη- Χ. ἀμφοτίέρ.) τοὺς δυο πιᾶγρο ὃς. εἴ ἤἴς ΠΩΡῸ ΡΥΠΊΝ πηδηι 
μιὰς 3. γιεπιπκιὶς ατὶσυΐυπι Θεοῖς. τῷ Κυρ.} α τῷ τς. 130. ἀἶνοι Οεογρ. Ασπι. συ. αἰήφις. ἄπ. Ἐά. τὸ ςίαρ) σαν 
προσοῖσε!} ποιησει! 72. προσοίσεις τό, (7) 130, 131. ὥς ἐχ (οἴ. ΠΊΔΓΡΟ (8. αν Τὸ ς. 1ς. εἴ ἢς εχ (ΟΙΤ, 134. τὸ ἐπ᾽ αὐτ.] 
(κά ῥγίτιο πγροσϑίσει, 11... αὐτό) αντῶ 7ς, 1131. τὸ π᾿ αὐτὸ ς. α 72. σὐ ἐΠ]ἐε Αὐτὰ. τ. αἰΐᾳφυς. Αττα, Ἑά, τὸ 

Ν11. Ἐὰν] ἐᾶν δὲ τό, 19, 32, ς3» 57) 645 73» 74» 108, 130, 131. ἐπὶ} καὶ τὸ ξεᾶαθ τὸ ἐπὶ το, 1οϑ. ὁ ἐξὶ τό, (2, 83, 131. Οἱ, Νῖς. 
(δι. Νίς. Απη. τ. αἰϊΐφυς. Αστι. ΕἘὰ, τ ' Ατθῦ. τ. 2. ἄρνα Οεοηξ. Αππ. τ. αΐφυε. πη. Ἑά. ο εἐγὶν 30, 5). ἔς πιλιρὸ ὃς, 
πρ.] αρσιν κρ. τ6. αγπε: «Π (ορι. προσαγαγη)] προσαγὴ Ν, εἰ ὥς ρῥτπιλ Πιᾶπι ΠΊΔΓΡῸ 130. ὁ ἐξὶ» ἐπι 73) 7). εἰ (ερεν ϑῖλν. Οἵ- 
1ς) 53) 4, .(6. κα (αν. Οἴτογ. προσαξι!} προσοίσει Ν. «“΄ ὅς. Λιερεγ Ατδῦ. 3. τ΄ μηρ. καὶ τὸν Ἀλ.} τὸν λ. καὶ τ. μν. ς8. 

 ειαι ὅαν. Οἴτοκ. αὖτ. ἵν. Κυρ.} εν. Κυρ. αὖτ. 72. αὐτὸ] τῶν μηρίων) των μηρων τό, 18, 19, 32», 53» 49, 74) 76, 77, 83, 1οϑ, 
αὐτὸν (4. 744 75. 1οῦύ, 134. ἔναντι) ἐναντίον 73. ἐνώπιον 118, 111,114. (δῖ. Νίς. τὸν μηρὸν (8, γ1. οσῷνων τηῦῖγρο Χ, 1 ἰρῖ, 

«κάτα τεροσωπον ΠΊΓΣΟ ΡΓΙΠ8 πηᾶπὰ 130. ΑἸ οταιπὶ ἑοτῖς [πιεγρυσῖ πὶ ἀγροοῤοπαίγίο Ἀταῦ. 3. τὸν ἐπ|} ,.Ὠῳ 18, τῳ 72. ϑίδν. Οἴἶτορ. 
εἢ.-. (εοτν. περιελὼν) περιελει 74, 84. τού, 118, 134. Οεογς. 

ΝΠ. ἀκιϑήσε!) ἐπιϑησεις (ἃς) ΚΝ, εἐπιϑη τὸ, 108. δῖλν. ΟἱἨ.Ἡ μμοὐϊαν Αταῦ. 1. δίαν. Οἴτος. 
ἔγοζ. Οεο. τὰς χεῖρ.) τῆν χειρα Ν, τό, 29, 30, ς2, ς3ν 54» ΧΙ. ᾿Ανοῖσ.} καὶ ἄνοισ. 7, γ6, 84. τού, 118, 134. Θεοῖς. εἰ 
ςό, ς᾽), 64, 73,» 74) 74. 77ν 82. 81) 8. τοῦ, 128, 129, 130, 131) 1. πθέεναι ἐΠἰνα Αταῦ. 1. ἀβέναι ϑῖλν. Οἴτοχ. ὁσμ. εὐωδ. καρπ. 
(ἰσπιρὶ. ΑΙά, (δι. Νῖς. Αταδ. 1. 2. δίαν. εἴ ἔς, υὲ νἱἀεῖυγ, Ουρι. Κυρ.-καρπ. ὁσμ. εὐωδ. τῷ Κυρ. ἴῃ ςοπη. 16], Ῥοετεπι εἰ ΄ια Ηἰς 
Ἔ ἀντοῦ 32, "ς. Οορῖ. ΑτΡ. τ. 2. σεογσ. Απη. τ. δἰΐφυς. στη. ὀ πιίογασοπὶ 13... ὁσμὴ εὐωδ.} ,. 64. οσμην ευωδ. Ν,, Χ, τς, τό, 
ἘΔ. «Ἢ ἰάεπη κα ποϊλῖυπὶ Κ. Ὁ ἰάειη Ὁ Ἀς ἴπ ομαγδλίϊ. πποσε 18,10, (2) ς4. 46, ς8, 74. γ6, 77, 84. 8ς, 118, 130, 131) 114. Αἰά, 

ΑἸεχ. αὐτοῦ} αιςν) 10, 108. σφάξει!) σφαξεις ((5) ν. ΑἸἴεχ. ιρῦ, σας. Νις, οεἶογενι μμανεπ Αταῦ. 3. ἐπ οάσγεηι Λιαυὶ- 

σφαζουσιν 1 ρί, ὑκχωΐεπι δῖαν. Οἴἴγοσ. (ὐεογς. αὐτὸ] αντὸον ς4. σι; ον (βς) δεν. Οἰἶγος. χάρπωμα] εἰ οὐϊείφμεηε σσοζρος ;.. 
παρὰ τᾶς συρ.] προ; τας 9. ,χ). παρα τὴν ϑυρᾶν 77. Οεοῖ. ωπ Αταὺ. 3. Κυρίῳ] τω Κυρ. ὟΙ1, 19, 30, ς6, ς8, γ4, ἀξ, 77, 

Ατνν 1. δἰαυς. Αγπι. Εά. χᾶτα τροσωπὸν τηλγροὸ Χ. [ἱρί. 82,84, τοό, 128, 129, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. 1ρί, τω Κύυριω τηᾶῦχο 
κατὰ πρόσωπον παρα τὰς ϑυρ. ζ4. χατὰ τροσωπὸν ἐπὶ τῆς ϑυας Χ. 2. Ατωῦ. 3. ᾿ 
53. Βιῖμα: νεγίοῃες σοαϊιεγιῖ. προσχεῖσιν) προχεουσιν τό, ΧΙ. δὲ] , δῖδν. Οἴτορ. Οεογς. τὸ δῶρ. αὐτ.} Ὀϊ5 (ρα 
131. ἀβωπήσπι ϑδιαν. Οἰἶϊγοζ. (στοῦ. ἀβυπει ΑΤτλΌ. 2. οὐ ΜἉἍ. αὐτῷ} Ἔ τὸ Κυριω ΝΙΙ, Χ, τό, 18, 30, ς2, 43, ςό, ς), 

υἱοὶ Ααρὼν] κα ψτίπιο, (τἀ Τυρρίεπτυτ, Αγαθ. 0. “απ Αταρ. 2. ξ9, 64.) 725) 73. 74. 82, τού, 128, 129, 110, 111. ΑἸά. εἰρῆ (δι. 

οι .43.} αὄ 53, 81. ΑταΡ,. 1.2. κῃ Ργαπυτιπῖ Ψ, ΑἸεχ. καζογάν Νις, δΚιδν. Οὗτος. -Ἑ Φοπίπο πε απίσυϊο δίδν. Μοίᾳ. καὶ 
. δΔιῦ. 3. τὸ αἷμα] ἐπι τὸ αἱμα τῶ. -Ἐ αὐτου τ18. Ατθ. 1.2. τρροσαξ. εὐπὶ [44.] α 118. καὶ] κα 54) 72, )ς. Αὔὐτπι. 1. αἰϊίχυο. 

-Ε Ἰθετι ᾿ς ποίδτιπη ν. Ἢ ἰάδιη πιρ κα ἴῃ οσπαγαῶ,. πιποσο ΑἸοχ. Απῇ. Ἐά. εᾶν δὲ καὶ ζ9. -Ἐ αντὸς ς8. προσάξει) τροσαξζη 

ἐπὶ τὸ 8. κύκλῳ] εἰγεμίο εὐνῃαβεγϊὰ δῖαν. Οἴτορ. ϑυσιαςήθι..) 9. -Ἐ αντὸ δὲ ποῖυπι ἡ, -- ἴάεπι τς, 19, τοϑ. Οοπιρί. Ατγδθ. 
Ἔ Κυρίου τό, 73», 77» 131. ,οτπΠΡ Α΄ Δεν δ, ἀν. Ἔ ἰάοπι (Ὁ Κα ἴῃ σπαγαδές. πιπογε ΑἸεχ. ἔναντι] ἐναντίον 

ΙΧ. προσυισει) προσοισεις ς 7) 7.3- ἀπὸ τῆς 3.] αὐ ἱ]|ο (π᾿ γ4γ τοῦ, τοβ, 129. Οὐπρ]. καΐα προσωπον ΓΙΆΓΡΟ ὈΥἰπιᾶ τηᾶπιι 130. 
αἰδοίων ἈΤΆΡ. 2. τῷ σωτ.}] α τοῦ Οοπρὶ. χάρπωμα) ἱπὀ ιίαπε τονε ΑταΌ. 1. 2. 
ΝΠ Ὁπ|. Ρἰθγα ἐχργίπης δίαν. ΔΙοᾳ. -- σουίαπι ΟΡ. τῇ Κυρ.) ΧΙΠ. ἐπιϑήσε!}) ϑησει 72. ἐπιϑεὶι τ9. ἑπροναὶ Οδοῖσ τὰς 

τὼ Θιω 11], γι, 118. ΑΙεχ. κ τῷ Αγλῦ. 3. καὶ τὴν ὁσφ. ἀμ.) χεῖρ.) “ αντου Ν,, τό, 32, ς2,), ς4γ) ς7, 58) 73» 74. 73», 1ού, 130, 

τς ἄμ. καὶ τὴν οσῷ. Χι, 18, 64, 128. 110. καὶ τὴν ὀσφὺν] ἔργα 131. (χι. Νῖς. Οορῖ. Ατγαδ. 1. 2. δῖαν. Μοίᾳβυ - ἰάεπι ὅδ Χ ἰῃ 

ἐυῆρτ, [14 πιᾶπν συραᾶν, τού. πηᾶγσο οὐρὰν τ6. ΟἸοΙ͂Δ εἴ. χαὶ τὴν οἰδγαέζ, πιίπογε Αἰςχ. σισημην (ορῖ. δἷδν. Οἰἶγορ. Αττῃ. 1. δἱ ψυς. 
χερίον τι. ΕΠ αἰϊοτιιπὶ [πτετργεῖαπ). φαΐ ἱπήτα κριδι απ Οορ. Α᾿πῃ. Βα. σφάξουσιν) ὑπχκίεπε δίδν. Οἰἶγορ. Οδοῖσ. γκφηΐα- 

εἴ ἐιάοπι μαθδοῖ τυᾶγρο, πᾶπὶ κα πὶ ἰοχῖυ, Αταδ. 3. ἄμωμον] ολο.ς δὲ! Αταῦ. 3. αὐτὸ] αὐτὸν 111. Αγ. τ. 2. αὐτὸ ἰπ οἰῶ. 
χλυοὸν 118. πιαδεῖ ἰ4οΠΊ πιᾶγρο ἰρί, πιᾶγρὸ τέλειαν τό. ρώτησε τηΐποτε ΑἰεχΌ ἔν. Κυρ.)͵ α 3950. ἔναντι] ἐναντιον 129. Οοπηρὶ. 
δἷαν. Δίοίᾳ. σὺν ταῖς ψόχι:) σὺν τ. ψυχις Χ, τό, 18, ς2) 73,) κατα τῦροσωπον ἸΩΔΓΡΟ ὃς. παρα] ἔπι 30. τὰς “. τῆ; σχ.} 

ἃ: 

ΓΕ] ᾿ δ 

ν,: ὑΦ}4 ἡ 

ὧν - 

. .- 

{} ς Ὧ;" 

γν». ,᾿ 

΄ 

- 

κά 

»Ρ  ὺνγο" 
: 

Ἐ2 Ὰ 



ΛΕΥΙΤΙΚΟΝΝ, 
ΚΕΦ. Π]. 

δ᾿, ΠῚ φ᾿ μ᾽ ΄ ΗΝ “ ες: εν» ᾿ εὖ . ν᾽» 523. .“ κΧ 
υύρας τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου" χαὶ προσχεᾶσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρῶν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ ϑυσι- 
ΝΨ ΄ .ι» “ 2. 5 » τ᾿ ΄ ΄ ν 2 Ν ΄ ἣν ΄ 
αςφηριον Χχυχλωῳ. Και ἀγοίσει ἀπ αὐτ χαρπωμα Κυρίῳ τὸ φςεὰρ τὸ χαταχαλύπ]ον ΤῊΝ χοιλιᾷᾶν, 14. 

ἰχαὶ πᾶν τὸ ςέαρ τὸ ἐπὶ τῆς χοιλίας. ὁ Καὶ ἀμφοτέρες τοὺς νεφρᾶς, καὶ πᾶν τὸ ςέαρ τὸ ἐπ᾿ αὖ- 1ς. 
τῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, χαὶ τὸν λοξὸν τ ἥπατος σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ, Καὶ ἀνοίσει ὃ ἱερεὺς τ6. 

δ)ὶ.ς“"ς ν. 4 7 2 Ν 9 ᾽’ ἰωὰ ΄ δ Ἁ, ΄ φ 7’ ’ 4 

ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον" χάρπωμα ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. Πᾶν τὸ ςέαρ τῷ Κυρίῳ γόμιμον εἰς τὸν 17. 

αἰώγα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἐν πάσῃ χατοιχίᾳ ὑμῶν' πᾶν ςέαρ καὶ σᾶν αἷμα ἐκ ἔδεσθε. 

ΚΑΪῚΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον «ρὸς τὰς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων᾽ Ψυχὴ 1. 2. 

τὐξαν ἁμάρτῃ ἔγαντι Κυρίου ἀχουσίως ἀπὸ “πάντων τῶν προσταγμάτων Κυρία, ὧν ἃ δεῖ ποιεῖν, ὁ: νένρβ ον τὶ 
τ χαὶ “ποιήσῃ ἕν τι ἀπ᾿ αὐτῶν, ᾿Εᾶν μὲν ὃ ἀῤχίέῥευς ὁ χεχρισμένος ἁμάρτῃ τὰ τὸν λαὸν ἀμαρτεῖν, 3. 

χαὶ προσάξει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτϑ, ἧς ἥμαρτε, μόσχον. ἐχ βοῶν ἃ ἄμωμον τῷ ΕἸΡω περὶ τῆς 

ἁμαρτίας. Καὶ προσάξει τὸν μῦσχον παρὰ τὴν υύραν τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔγαντί Κυ- 4. 
’ χΧ2 ΄ Ν ρὸ , ͵ἬΩΛΛΜΛΣΝ Ν Ν ἰδὲ ΄ 5 ΄ ῪΗΝ ΄ Ἂ 

βιοῦ; χαὶι ἐπισήσει ΤῊΝ χείρα αυτοὺ επί Τὴν χεφαλὴν τὰ μοσχοὺυ εγᾶντι Κυρίου, χαὶ σφάξει ΤΟΥ 

ἐαδενπατιίαε ΑταῸ. τ. 2. τὰς ϑύοας} Ἴαπναηι σάτα ἁγίου νόμ.] Ἰπίεγροπυπε ρίεπαπι ἀπε πξείοπεπιν ΑἹεχ. αι. Νίο. Αὐρ. 24- 
ΑΥπ,. 1. 41}14τ6. Ασην. Εὰ. τῆς σκ.}) κα τύ, ς2, ζς7, 731. 83. αἷῃ εἰν ἑας γωηο μη λονριῖπο Λτὰθ. 1. νόμιμον) ἰεκ Οςρῖ. ϑϊαν. 

τεχῖι, ἡεὰ Πα] ΠτῸΥ εχ 4116 πηᾶ πὰ ΠΙΡΓᾺ [1π.. 121. υποὶβ ἱποϊαάϊτ, ρ-  ΟἸϊγοσ. εἰς τὸν αἰῶνα} κα 72. αἰώνιον 20, ζ4, 74. 76, 84, τού, 
Ρἰεῖα {οἰ}. αὖ Ἑάποτε, (αϊ. Νίς. τροσχεδσιν) Ὡροχεέξσιν τό, 53, 118, 129, 134. (οπρὶ. Ρο 1. ς. ΑΥπι. ἐς αἰμάυε. Απη. Εά. 

ἮΝ 131. σἤωμάκαπ δῖαν. Οἴτοσ. Οεοτρ. οἱ ἱερ.] κ 1οό. γὰρ. 1.2. αἰώνιον εἰς τὸν αἰωνα τό, 77, 835. 130, 111. (“δῖ. Νῖς. τη μρεκία 

οὐδ “ γταυᾶυηῖ Ψι, ΑἸοχ. -Ἐ κυχλὼ γ5. (πεενείοιὶς ΑΥΔΌῸ. 2. τὸ ϑιαν. ὑα. τ πύμ. 23] α αἰϊεγιῖγ. εἴ αι ἰϊ5 ἱπτοδοσης 29. κα δὶς 

ι 1 αἷμα} - αντου τς. Αταδ. 1. 2. Θεοσρ. -Ἐ ἰάεπὶ δε ποῖδτιιπη ἡ, Οεοζρ. ὑμῶν 19] ὑμῖν 72. ἐν πάσηι κατοικ.) χαὶ ῥγῷ- 
Ἔ ἰάεγη Ὁ χα ἴπ οδβαγαέζ. ππούε Αἰἷοχ. ἐπὶ τὸ] προς τὸ τοβ. πιηϊϊυπε τό, ς2, ς7,) 73» 77. Οὐτ. Νίσ. ἐν τ. τῇ κατοικ. 129. 
τὸ ϑυσιαςήρ.] τὰ ϑυσιαςηριξ τς) 74) 84) 106, κχύχλῳ] α 29. δῖλν. (πρὶ. ἐπ οριπίδμς ῥαῤῥἑαιοκιόμς Οορῖ. ἐπ οὶ ἔριο ῥαῤΠίαιίοκὶς 
Οὔτγοσ. α Πίος γ2. ᾿ ΑΥΔ0. 1.2. πᾶν ςέαρ] και π. ς. 118. τᾶν τὸς. Γἰρ,, δι59}]} 

ΧΙΜΝ. ἀνοίσει] τροσαξει τλῖῦρο Χ, 8ς. 1ἰρύ, αβέναμε 85:ν. ἢὶς -ἰ ἐπ οιφι: ἠαδἑ αι οπίδως νον: ΟεοΥς. 

Οἴτορ. ἀπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾽ αὐτου 11, 111, ζ9, 75. ἐπ᾿ αντω ςΆ. 
ἀπ᾿ αὐτὰ, ἰεὰ ἀπ᾽ ἱπ “Πμαγδέξ. πηΐποτε, Αἰεχ. . χώρπωμα} δωρον . 1. Καὶ] α τα. τ. αἴας. Ασπι. Ἐῤ, πρὸς Μ.) Μοῇβ 

αὐτου ρῥταιηκίιμς ς8. Αγδῦ. 1. 2. ργϑιη τς ἐχάθη ἃς ποῖαϊα ἡ, δ|]αν. Οἰτοσ. οβ Οδογρ. λέγων] εἰ ἀϊεεόαε εοῖς. εἰ ἀϊεὶξ 
ΡγαΠλς εαάεπὶ (Ὁ δ, ἴῃ σπαγαξξ, πιίπογε, ΑἸσχ. Κυρίῳ] τω Κυ. Απῃ. 1. αἴας. Αὐτὰ. Εά. 
τό, ς4,) τό, ς7, ς8, {0, 64, 73) 74. 7ζ. 8. ὃς, τού, 128, 130, 131. 11. Λάλ.--Ἴσρ.} , μας εἴ φυξ 115 ἱπτετασεπῖ, (δὰ μαδεῖ πγᾶγρο, 

ΟομρΙ. ΑἸά. ρ΄. (δι. Νίς. τὸ κατακ. τὴν κοιλ.} φιὶ ἰπ νει ΑἈΓΔΡ. 1. λάλ.}] -Ἑ τκ Απη. 1. δΐψυε. Ασην. ΕΠ. τ. τὲς 
"6 δῖαν. Οἷἶτορ. κατακαλύπΊ.} καλυπῆῇ. 19, τοϑ. ΑΙεχ. καὶ υἱοὺς] τοῖς νιοις 745) γ6, 84, τού, 108, 129, 134. ΟοΙΏρΡ]. Οεοτρ. 

Ἰ, ἢ τᾶν] α χαὶ τού. α υϊτιηφις οὰπὶ 44. ΑΥΔΌ. 5. τὸ ἐπὶ} α τὸ λέγων] κα 30, 72, 7ς. Οντ, ΑἹ. 1, ραγῖε ργίπηα, 349. δἰ ϊς Θεοῦ. 
; 9. κα ὈἘΠΠΙΠΊΖΙΙΘ 19) 1ο8. Οεοῖρ. Αἴπὶ. σ:. αἰΐᾳφυε. Αγ. Ἐὰά. δὲ ἰός Αττγη. τ. αἰἴχιθ Ατπ. Εά. ἐὰν] παν ς4. ἢ εαν οὔ, 

ἐπὶ τῆς χοιλ.] ἐπ υεπίγε δῖαν. Οἴἶζγορ. 82. ἔν, Κυρ.} “- ργαπιπυπς Ν. ΑἸεχ. κα τό, 20, ς29 ς3, τό, 
ΧΨΝ. ἀμφοτέρ. τοὺς νεφρ.} τοὺς δυο νεφρ. ὙΠ, 16, 18, 19.» 29,9). 57. 58, 73) 77, 81) 819 120), 120, 121. ΟΟΠΡΙ. ΑτΔΡ. 1. 2. ἔγ- 

νω 20, 32) 529) 53) 54, 57, ς8, ζ0, 7325» 73» 745 755 77» 82, 83, 84) τού, ἀντι) εναντίον ὅᾳ, τού, 128. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ὡάντων] α 1], Π], 
1τοϑ, 128, 1295) 1320. (οτηρ]. Αἰά. (αἴ. ΝΊς. Οεοῦρ. Αγην. τ. 81]- 190 118. διδρεῖ ἴῃ ομαγβέξ. πηπογε Αἴεχ. προσταγμάτων) ΠΙΔΓΡῸ 

ας. Ατῃ. ᾿ὰ., τοὺς δυο τοὺς νεῷρ. 6. τοὺς δυο νεφρ. ὈΪ8 Τςτὶρία εντολων Χ. 11ρ6. Κυρίου 23] του Κυρ. ᾽ς. ὧν} ὦ (Ά) γς. α΄ 

131. τοὺς δυο νεῷρ. ἴῃ ταχίι, [δὰ ἀμφοτέρους ἴπᾶγρο, Χ. Τἰρῖ. ἂαμ- φαίῖὀα: (([6) Αὐπιεηὶ (ὐοά. σοπηρίθγεβ. -Ἐ ἢἰς πες μαθεηῖ πποχ, κπασε 

Φοτερους τοὺς δυο νεφρ. ὃς. καὶ α. ἥπατ.] εμρε οριριὲ ααϊρε αἰιφμοα αὖ ἱϊς ταῦ. τ. 2. καὶ ποιήσ. οὐπὶ [ᾳ4.] α Ἀϊτῦ. 34. 

ἐογπι Πἰο γμὶ αάλατει ἑεεοτὶ, οἰ ἰομπι 7εεονὶς ΑΥδΌ. 3. τᾶν τὸ] το ἕν] α Ατη,. 1. αἰϊχιθ. Ατην. Ἐά. ἀπ᾿ αὐτῶν] α ἀπ᾽ ξ4, )ς. (ορι. 

τᾶν ζ9. κα ᾶν 19, 29, 54» 75) 82, τοβ. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ξογα. 111. μὲν] α ς3. ΕυΠ, ἴῃ ΡΣ 28ς. 5γύ. Ασπι. 1. αἰϊϊΐφις. Αγηι. 
γἰ- Ατὐπι. 1. αἰἴχις. Αὐπι. Εα. ςίαρ) αἰδα δ; τὸ ἐπ]ὶ κ»κτὸ Ἑά. μεν ἂν 59. σοῦ (ὑορῖ. ἄἀρχιερ.} ἱερεὺς 32) 545) ξ8, )ς. 

Θεοῖς. Αππη. 1. αἰΐχιθ στη. Ἐα. τὸ ἐπὶ} καὶ το ἐπι 19, 2» ὁ κεέχρισμ.] κα ὁ τοβ. ἶ αλιφϑεις πιᾶγρο Χ, Γἰρῖ, ἀμάρτη}] χἀφει σωέτ, 
1ο8. δϊαν. Οὗἶτοσ. ὁ εςιν τῶ δὰ τὸ πᾶγσο 8ς. α 18. α ἐπὶ αἀμᾶρτει τού. Ρταγηϊτς ἄκων ῬΆΪο ἴ, 246. -Ἐ ἔναντι Κυριου ἐκου-᾿ 
αρογρ. τῶν μηρίων} αὶ τῶν μῆρων τό, ζ2, ς3γ 50, 77ν 108, σίως ᾽ς. τοῦ τὸν Ἀ. οἷμ.} τῇ ἀμ. τὸν Ἀ. τς. τον λ. ἀμ. τοῦ. ᾿ἧ 
131. τὸν μῆρον 10. του τ] ἐπι του ηπ. ς5, 76. τὸν τοῦ π. τοὺ Δ. ἂμ- 1Π|. Ἰιαδεῖ υὐ Καῖ, {εὰ τὸν ἴῃ σμαγαῦς. πηίποε, ΑἸεχ. 

ο΄ 57), 58, 73) 77) 84) 129. τὸν ἐπὶ τοῦ ἡπ. 1, Χ, 16, 18, 19.390, ὥςτε τὸν λ. ὧμ. ΡΟ]. ς. εἰς τλημμελῆσιν του λαου του τὸν Δ. ἀμ. 
ἡῤὼ δ. ςΖ, τύ, 64; γ4.. 7.) 82, ὃς, τοῦ, 1οϑ, 128, 130, 131. Οσπηρ!. ς4, 7ς. Βίπε νεγἤοπες σοδϊυοπιης, ΕΠ ῥυΐογ Ααιΐα. κέ ῥεεεα- 

ΑΙά4. Τὐρῖ, δῖ: ΝΊς. τοὺ ἐπὶ του ηπ. (Πο) το. τὼ, πε- νενὶβ βορκίως Αταῦ. 1.2. κὶ βεζεαγεί ρορκίμε Οορῖ. ἴῃ ΒΙδὶ. Ἑἀϊας. 
ριέλεις 1ζ. ἐοἰϊαὶ δίαν. Οἴἶγορ. ΤΏΔΓΡΟ ἐν ἀμαρτιῶ του λαου Χ. Πρ. 5. τὰ τὸν λ.-ἥμαρτε) Ρῖο 

ΧΜΨῚ]. Καὶ ἀνοίσ.} κα]α τὴν αὐτὴν συϑαξζιν ανοισει τ18. -Ἐ αὐ]α ἢ18, οἴ ῬΓῸ 15 46 ἢΠῖ5 Ἰητεηδοσηῖ, παῦεϊ πηῖγε τουτὼν 72. καὶ 

Ν᾽, .ζ8. Ἡ ἡἕμμά Αταῦ. τ. 2. εἰ αβέγαὶ δῖαν. Οἰἶτος. ϑυσιας.}) προσάξει) α καὶ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρυϊπηδ, 349. εἰ αὔενγαι δῖαν. Οἱ- 

ἀρτὸν τηᾶῖρο Χ, ὃς. 1 ἰρ΄. εἰ ἧς ρῥτγπια πηᾶπι! ΠΊΑΓσΟ 1390. “Ὁ ἀρ τορ. Αττῃ. 1. δἰϊΐΐσψυς Απῃ. Ἑά. περὶ τῆς ἄμ. αὐτου]: εἰς τὴν “ 

τον δζξ ποϊξζιπη . -Ἐ Ιάσπι πιὺ χα ἴῃ ομαγαέζ, πὐϊπογε Αἴεχ. χαρ- αμαρτιᾶν τγλΓρῸ 8ζ. εἴ ἢς ΙΠΔΓΡῸ ῥΥΪΠΊΔ ΠΊΔι11), 130. ) τσερι τῆς αὐῇε 

πωμα] λεγων, μυρὸν (Π.) 118. [Ππ4| μυρον εἴξ εχ πύρον Δἰϊογη ὥμ. ἢ. μόσχον] μοσχοτᾶυρον τηᾶῖρο Χ, 1ρί. ττρὶ τῆς 
1μτετργεῖσπι. ἐλία Ἠείγοβ. -Ἐ πεεορίαπ Αταῦ, 3. ὀσμὴ] οσ- ἀμ. 25] εἰς τὴν ἁμαρτίαν γπᾶγρο Χ. [1ἰρί. «.71:: ΕΠ. 1. ς. Ἐ αυ- 

μῆς Ν, ς4, 75. εἴ ἔς ἴῃ οἰιαταξς. πλίθοσε Αἰεχ. οσμὴν τό, 18, 52) του 1], ς3) ςς, τό, 74, γ6, 82, 84) τού, {18, 134. Ἔ Ἰάσπι υποὶς 
ΕΣ, τό, ς7, 71, 74. 706, 77. 8332, 84, 8ς, 128, 1295) 110, 131. ΟΟμΡ]. ἰἱποϊυΐππὶ Αἰοχ. -Ἑ φκοά Μεεὶξ (ορί. 

ΔΙΑ. " (ται. Νῖς. Ἠείγομ. Αγαθ. 3.. εὐωδ.} ἢϊς εχ τερδιο Ιν. Καὶ 1] α τ6. προσάξει] εἰσάξει 5, 19, 108. προσ- 
-ἰ- τα ΔΙιαὺ, 3. τὰ υ Κυρ.] Χ τὰ ΟΝ, 1ζ) 5ξ. κα ὈΠΙΠηΠῈ6 ΟἸΤΕΙ ΠΠΆΓς Ὁ ὃς. ἤς ΠΊαΓΡῸ ΡΓΙΠΊα Τηδηι! 120. ἀἤεναὶ ϑιαν. Οἰἶτοσ. 

Ησι ἐν οἢ. τὸν μέσχ. 1] αὖτον γι. παρα τὴν 9} ω. τας ϑυρὰξ ΝΗ, το», 

ΧΥἹΠ. Παν] ορερορι ἐπ ἈταΌ, 1. 2. εἰ ογιῖθρι ΑΓ. 3. ο»- δ, ὁ, το; χας, χ.4:. χἕ, γὺ; Ἰόδι τοῦ; ταῦ, Ἐδ8ι Οοπιρὶ. περι τῆς 

ς Ο - σέαρ] Ἧ γς τὸ, τὸ, 20. ξ ἢ, Μὴ) υρᾶς 71. ἐγαντι 19] ενωπιον τι. Κυρ. ι-- Κυρ. ."] 

574 Θ4) 737) 74γ 739 γ6, 829 84, 1οῦ, 130, 1321) 124. (ὐοὨΡΪ. α δἰζεγι τ, οἵ 40 115 ἰηϊεγασεηΐ 19. (ὖὐνγ. ΑἹ. 1, χρὰα ΡΠ πα, 349. 

ΑΙά. Ῥίμο ἱ, 249. Αὐπι. 1. «ἷ]] 106. Ατη. Βά. τὸ υῃςὶβ ἱποϊυαϊτ, ἐπισησ.} εἐπιϑησεις τ. ἐρροιαί δῖαν. Οἤτγοσ. ἤν Χ' Ὕ τας 

ἴοτο, (ὐκτ, ΝΝις.  αβογε (οΡί. Κυρίῳ χειρᾶς 54) 747) 735 705) 845) τοῦ. ᾿Αγηξηὶ (ὐοήά, Δ αυὶ ΑΥπὶ, Εά, 



ΚΕΦ.ΙνΝ. 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

, » ἡ , ᾿ “ ΒΞ .- ' ΒΝ 
5. μῦσχον ἐνώπιον Κυρίου. Καὶ λαθὼν ὁ ἱερεὺς ὁ χριςὸς ὁ τετελειωμένος τὰς χεῖρας ἀπὸ τϑ αἷ-- {μι 244. 

6. 

γ,ι 

ων ΄ Ν 9 ΄ ὃ λΧΝ 4 ν νν ἰος ’΄ 

μᾶτος τοὺ βοσχου, αι! εἰσοίσει ἄντο εἰς τὴν σχηνὴν Του βμαρτυριοῦ. Καὶ βάψει ὁ ἱερεὺς τὸν 
᾽’ 3 Ἧ Ῥ μν “|ΔΚἯΣ»ΝῬ “ Ο’ ες ’ Ἅ ᾽’ Ἅ ς ΄ 

δάχτυλον εἰς τὸ αἷμα, χαὶ προσρανεῖ ἀπὸ τὰ αἵματος ἐπ]άχις ἔναντι Κυρίᾳ, χατὰ τὸ χαταπέ- 

τασμα τὸ ἀγιον. 
Ν, 9 ΄ ΞΕ : νὟ ΝᾺ, μῆς Φἷ φ᾿ ’ 3. κΝ Ν ’ διὰ 

Καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τ αἵματος τοῦ μόσχου ἐπὶ τὰ χέρατα τ ϑυσι- 
’ “ ΄ ᾽’ »“.΄ 5 ͵ 7 Ωω » 9 ρῸ ρὸ ρ, 7 

αςηρίβ τ ϑυμιάματος τῆς συνθέσεως τὸ ἐναντίον Κυρία, ὅ ἐςιν ἐν τῇ σχηνῆ τοῦ μαρτυρίου' 
“ Ψ» φώ ΄ “ὦ δ9 ρῶ 

χαὶ πᾶν τὸ αἷμα τοῦ μόσχου ἐχχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τῇ ϑυσιαςηρίου τῶν ὁλοχαυτωμάτων, ὃ 
ΙΧ 4 

9 νι ρΦ φ μΦ ᾿ν ρ᾿ ἴω 7 ἴω ρΘ 

ἐς! παρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηγῆς τοῦ μαρτυρίου. Καὶ τᾶν τὸ ςέαρ τῇ μόσχου τῇ τῆς ἅμαρ- 
τίας, περιελεῖ ἀπ᾿ αὐτῇ τὸ ςέαρ τὸ χαταχαλύκ]ον τὰ ἐνδόσνϑια, χαὶ “πᾶν τὸ ςέαρ τὸ ἐπὶ τῶν 

΄ “ ἐκ τ 3244’ ἴω 
: ἐνδοσϑίων, Καὶ τοὺς δύο νεφρὲς, χαὶ τὸ φέαρ. τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, 

Αἱ 

δὴ Ἃ ϑ-»7΄-΄ἅ"ΧᾺ"», “ῳ ὦ Ἧ φ ρ μὰ 5).ιΝ ἃ ΄ 3 φὸ ΧΟΥ͂Ν ἐᾷν ΄ 

ΟΥ τὸν ἐπὶ τὰ ἡπατος σὺν τοις νεῴροις περιελεῖ αὐτο, Ον τρόπον ἀφαιίρείται αὑτὸ ἀπὸ τᾶ μοόσ- 
ρ. ων ’ { 7 ,,» 7 ς ε Ν ἢἣ ς- Ν ΄ ρ- ’ - 

χου τοῦ τῆς ϑυσίας τ σωτηρίου, χαὶ ἀγοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον τῆς χαρπώσεως Καὶ 
Ν 7 ρὼ ΄ -,- ρφ Σ 90 ᾿ψ 27 " φῳ ρὋ - ἥῷ 9 2 " φο 

τὸ δέομα τῷ μόσχου, χαὶ πᾶσαν αὐτῇ τὴν σάρχα σὺν τῇ χεφαλὴ καὶ τοῖς ἀχρωτηρίοις χᾶὶ τῇ 

τοῦ μεσχ.} “]]με Ἀταῦ. 3. ἕν. Κυρ, 4] “» ριπιυνκαπε Ν. ΑἸοχ, 

α τ, 39, ς2, ςύ, ς7, ς8, 72, 73ν 77. 82, 83» 8ς) 128, 130, 13:1- 
(Ὀπιρ}. (ας. Νίς. δίαν. Οἶτος. ἕναν], 2] ἐνωπιον 75. Κυρ. 25 
το Κιρ. 32] α αἰκογυῖγ. εἴ υῖς 15 Ἰπιοτίλοςης Οορι. Αταδ. 3. Αγπιεπὶ 
(οὐ. αἴφυ!. Αγηι. Ἑὰ. σφαξει}) ἐμεκμίοι δῖαν. Οἰἶἴτοσ. Οεογς. 
7 νἱαόμπι Αἰτρεπὶ (οὐά. δἷφυ!. Ασππ. Ἐά. τὸν μέσ.) αὐτὸν 

ιοό. - ἠϊμωι Οφοτσ. ἑνώπ. Κυρ.} α τού. Απιὺ. 1. 2. ἐνώ- 

πιον) ἐνὰντι τς, 16, 30, ς2, ς7, {8, 73» 7ς») 77, 108, 131) 134. ΟΔΐ. 
δὶς, ὠᾶντι ἴῃ ἴσχίμ, οα ἐνώπιον ΠιωΓρῸ, ὃς. ενᾶντι ἰπ ἴσχυ, (εὲ 

ἐγωπιον ΓΛΆΓΤΟ ὈΩΠῚΔ ΠῚ.ΠῚ], ;310. ἐναντίον ς4, 64, 74, 76, 8.4. 128. 

νι λαχξὼν)] εαρία’ Οτοτρ. ὁ χριστ.-----τὰς χεῖρ.) α 48. 

ὁ τιτ τὰς χ.) Ὑ ργαγιίπιπο Ν, Αοχ. ἡ Αῶῦ, 1.2. ατᾶς Χ- 

Ἀγ. 1. ὁ τὔιλειαμ.} ὁ τετιλεσμίνος (οτηρί. ου τῆιλειωται 
4 τόπος παγρο Χ. [ἰ|ρΡ- τὰς χεῖρας] εἰς τας χ. 54.735. τ Λιαε 
(ομῖ, ϑδἷδν, δΜίοίᾳ. αἵματος---αἵματος ἱπ ςοπι. 6} α αἰϊετιτ. εἴ 

αὐ: ᾿ὶς ἰμιεταςεπῖ ς 3. καὶ εἰσοίσ.)} α καὶ γ4) γ6, 84, τοῦ, 118, 
,14. (ὐντ. Α1]. 1. ρματῖε ραπια, 349. δἷαν. Οἴτγοχ. εἰσοίσει} οἱσει 

1Π|, τς» 32. εἰσοίσειν ἰὰ ςδδγαῦῖ. πήίποτε ΑἸεχ. ἐηζεν αν δἷαν, Οἴτοσ. 

αὐτὸ ἀντ 11... α Οεοῖγ. εἰς) ἐπὶ 11], ς9, 7. 118. εἰς, [εἀ 
ἦπ ςμιαγαλέξ. πιίπογς, Αἰεχ. πρὸς εχρήπις Απιδ. 3. τὴν σκηνὴν) 
τὺς σχηντς 7ς, 118. 

ΝΙ. βαψμι] εἰαχαι δῖλν. Οἴτοσ. ΄ξεοτρ. ὁ ἐεν.} ἀὶς Μαεῦ- 
ὅο. Λιαῦ. τ. 2. δακτ.} - ἀντου Δ΄, τς, 18, 118. Αγδῦ. 1. 2. 

Αππ. 1. δἰ ΐχις, Ἄτην. Εά. Ἔτσ Ὁ κα π΄ οἰαγαῶς. πιϊποτα 

Αἰεχ. τὸ αἴμα-- τοῦ αἷμ.}] α ῥήοτὰ εἰ 4υα" ἢϊς ἱπιςγιδςεηξ 130. 
προσρανιν} ραν 118. ἀπὸ τὰ αἴῳ.} “ιπγνῖις δῖλν. Οἴτοσ. 

τ μο Ἅπη. 1. αἰίφηις. Ασπτ. Ἑά. ἐπ]άκις) ἐπῆαχ. τω δχχτυλιω 

.2. τπῖχκ. τω δαχτυλω Ν, Υ]ΐ, Χ, τς» τό, 18, 19) 29, 30, 32, 

ς2) 53. (9 τὉ. τύ, ς7, 8, (0, 64, 71, 73ν 7.9 76» 77, 82, 83, 88 
ὃς, τού, 1τοϑ, 128, 129, 1309 131), 11... (οῃῃ!ρὶ. ΑΙά. ὲρί. (τι. 

Νις. δίων. Ασπι. τ. δἰἴφυς. Αἰτῃ. ἘΔ, ἀϊρηφ εἶνε βία ΑΥτδὺ. τ. 

4. 3. ἔναντι} ἐνωπιον 1.5). 118. κατὰ τὸ καταπίτασμα) 

χατὰ τὸ σιτασιαὰ Χ. Τρ. « χατὼ τὸ (χαΐα {λτῖπι (ωνίςαυεησ [ς- 

{εἰλς ἸἰὈγαγίυτι) 82. σὺν τω τροσωπὼ τον καταπιτασμαᾶτῷ»» πιλγζο 
ὃς. σι! ρονίανι ΛΙαΌ. 1. 2. σά ἤοεωνε τεἰΐ ΑΤΔΌ. 3. τὸ ἀγ.} 

τὸν αγιο τι8. Αταδ. 1. 2. Ἄττῃ. 1. αἰΐΐᾳυς. Ασπν. Εά. 

Ψ1|1. ἐπισησει ἡπιροηπαι δῖἷλν. Οἤτος. ὁ “6. ο ἀρχιερ. 120. 

τοὶ αἰιλατοςπττοῦ ϑυμιχμαῖος} κα ρΡοϊεεπια εἴ 4ιια5 ἢΐβ ἰηϊετ]ςεηὶ ς 2. 
τὸ αἷμ} αὶ 59. τοῦ μόσχον 1 “ ργιαπιίπυπε ν, Αἴοχ, 

ἐπὶ τὰ] καὶ ἐπὶ τὰ ᾽ς. τὸ ϑυμιαμ.} τῶν 
ἝΞ ἐμεγίοτῖς Οορῖ. τῆ; συνϑ.} των ἀρωματὼν 

πηῦγοο, σοςοητίογο ο4 ΔηΠ] 112 πιληυ, Χ. ἧς πιᾶγρο 1[ἡρ΄. α Οορι. 
τὰ ἐν.} α τοῦ Ν, τς) 3) ζς4) ξό, ς9, 7ς) 84, 1το8, 

το, 11:. (οπιρμὶ, Αἰεχ. ρί. ἐναντίον) ἐνανυε Ν]], τό, 18, 30, 

32. τὴν τ τ» 56, 57) 68, 595) ὅῳ, 73» 74) 75» 77. 82) ὃς, τού, τοϑ, 
ι τὸς 12ὃ. 110.) 110). 1319) 134. (ὐοπιρὶ. ΑΙ. ΑἸεχ. Εἰρί, δε, Νὶς. 

ἐνα πίον τς. ὁ ἐγιν 1] , ὃ ΠΙ. δ ἐσιν, [κε δ ἴὰν σπαγαέξ, πιίποτε, 

Δὸν φκη ὲι Δ πη. 1. αἰὔφας, Απη. Ἑά. τῇ μᾶρτυρ. τ΄ πττῷ 

μδετυρ, 27} κα αἰτογιῖτα εἴ αὐ 1}5 ἱπιετίαςοηξ ς 3, 83. καὶ πᾶν] 

ἐπνῆν προδῷ ζοτι δίπνς Οἴἶγορ. αἷω χα) ςεαρ τό. ἐκχεεῖ} ἐὔμ"- 
εἶα οἷαν, Οἰἶγον. παρὰ τὴν βασ.] ἐπι τὸν ϑεμελίον πηᾶγχο Χ. 

ἘΝῚ Ζ Δδτιΐν, Σ. 2. 

σευικατων δς. 

ἄτλυς «; 

Τὺ ΐ, τι τὴν 3. τοῦ ϑυσ. τῶν ὁλοχ.} εὐνβαβενίμρα ἐἠγπεϊσηιαίὶς ἱπο 

γα Ατλῦ. 4. τῶν ὁλοχ.}) τὴς χαρπωσέω; τς, 10, 29, 108. ἔς 
ἱπᾶτεο ὃς. τῆς ὁλοχαρπώσεως ΑΙή, τῆς ολοκαυτωσεως Ψ, ἼΙ, Χ, 

15). 18) 30, 32, 52) 5.) 56, 57) 58) ζ9)γ 6 72) 73») 747) 75 70) 77» 

82, 8., 8ς, τού, 128,130, 131) 134. Οοιηρί. ΔΙά, 11ρί. αι. Ν!ς. 

ὃ ἐςι 24] φμφεὶ “οὐ αν ἤν ἐμ Αταῦ. 3. φμοί ἐγ! Αστιν. 1. αἰ υς. ΑΓΠῚ. 

Ἑα. παρὰ 2] α (ἔς) 19. τὰς ϑύρας} τὴν ϑυρᾶν 118. 
Αγπι. 1. αἰ ηις. Αγπ. Εα. 

ΝΠ]. Καὶ τᾶν τὸ ς.] καὶ τὸ τ. ς. γι. ΑΙεχ. κα τὸ Ιζ. α χαὶ 

Οορῖ. τοῦ τῆς ἀμ.] τὸ τῆς αμ. 71. κα τοῦ τύ, 30, ς7,) 73» 77» 
ὃς, 131. (δῖ. Νίς. τοὺ ἱλᾶσμου πιᾶγρο Χ. 1 166. περιελεῖ] 
καὶ περ. 195 108. (ὐοπιρί. ὑψώσει πιᾶγρο ὃς. ὥς εἴ τηᾶγρο ρτϊπη)ᾶ 
πβη 110. φοδϊαιί δῖαν. Οἴἶζτος. ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ ς.), ἀπ᾿ ἢς. 
α τὸ ςίχρ το. κα οπιηὶδ 74. ἀπ᾽ ἀντου χαι τὸ ς. 57. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας 
Ῥτίπιδ, 349. Απη. τ. αΐφυς. Ατπι. Εά. τὸ ςέαρ “" --τὸ ςέαρ 3} 
α αἰκεγυῖγα εἰ 4115 116 ἰπιεδοςηῖ 71. τὸ ς. τὸ καὶ. τὰ ἐν.) φιοώ ἱκ 
«επίγε δἷαν. Οἷἶτοζ. σάίρεν ἐχίετίονοι Αταὺ. 1. τὸ καταχα- 

λυπ].} τὸ ἐπικαλύπΊ. ΑἸά. το καλυπῆ. )ς, 83. α τὸ τς. ἐγ- 

δόσϑ.} ἐντοσϑ. Χ. 1ἰρῖ, Ολι. ΝΊς. τὴν χοιλιᾶν πιλγρο ὃς. εἴ ἤς 
πᾶσ Ρεἰ πιὰ τηᾶπιὶ 130. καὶ πᾶν 2 οὐπὶ (44.] α 72. εὐ σαϊ- 
2εσε ἱπίεγίσνοι Αταῦ. 1. τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσϑ.} τὸ ἐπὶ τῶν ϑυσίων 

19. τοῖπι τῶν ἐντοσϑ. Χ, 18. 1ἰμί. (Δι. Νίς. πιᾶγρο τῆς χοιλιας 
8ς. φωὶ ν σεπίγο δίαν. Οἰἶγος. 

ΙΧ, Καὶ τοὺς δύο νεφρ.} α δύο 83. καὶ τὸ ἐπι τῶν νεῷρων 72. 
καὶ τὸ ς, τὸ ἐπ᾿ αὐτ.)]7 .. 72. Ἃ τὸ ἐπ᾿ αὖτ. Οεοῖζ. κα τὸ ροῇξ κέαρ 
δίαν. Οἴἶζος. αὐτῶν) αντοὺς ςΆ. ὃ ἐςι»] και τὸ 72. ϑίδυ. 

Οἴἶτος. τὸ ον τό, 30, 32) 54) 57.) 73ν 74. 76, 83, 131, 114. (αῖ, 
Νίο. ἔς ἴῃ ἴδχῖι, (πὶ ὁ ἐζὶν πηᾶγρο, ὃς. τὸ ον ἰῷ τεχίι, θὰ ὁ ἐςὶν 

ΤῊΔΓΡῸ ρεπιδ Ππιᾶι}}, 130. τὸν (εξ. ον) ζ2,) 73. 1ο6. τὸ ς3, ςύ, 
89, τ20. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τω (ἰερ. το) 82. κα ἐξὶν Αππὶ. 1. αἰϊφυς. 
Απη. Εά. μηρίων) μηρων 10») 32) 53, 49), 84, 1ο8., λαγόνων 
τηᾶλγγο Χ. 16. τὸν ἐπὶ} αὶ ἴτν τοχῖιι, (δὰ Πλυεῖ πιᾶγρο, 84. 
α Ἄσπι. ᾿:. αἰἴφις. πῃ. Ἐπ. νεφροῖς} -᾿ βπιμὶ (ορι. πι- 
θιελι}} αφελει )ς. ωοὐϊαι δῖαν. Οἰΐγος. αὐτό} ἀντὸν ς,. 74, 
6, 84. τού, 134. ΑΙ4. αὐτω ζς. αἀντὰ 72, 118. ἡ, (αν. Οἵ. 
τος. Θεοῦ. Αττῃ. 1. αἰΐησυς. πῃ. Ἑά. 

Χ. ἀφαιρεῖται!) αφαιρει τις (ἢς) 129. αφορειτε (ἢς) τς. αφε- 
ρέειται ης. (οπιρί. ἀπαιρειται . ἀφελεῖται Αἰεκ. σεριαιρεῆαι 

πιριέλειται 72. υψουται τιᾶγρο Χ. 1ἱρῦ, εἰ ἅς πιᾶγρο 

σόβμί Ατπι. 1. αἰϊϊφυς. Ατπιῃ. Εά. αὐτὸ] 

ς9, 118. 

ῬΩΠΙΔ ππᾶπι 130. 

ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 19, 30, 52) 53) 54. ς 5» τύ, ςγ, 49, ὅς, 71) , 

72, 74.) 73. 76, 77» 83». 842.) 8ς, τού, 118, 128, 129, 130, 131. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Εἰρύ. (δῖ. Νὶς. σεοῦζ. Απτι. 1. αἰϊϊᾳφυς. Ανστῃη. 
Ε΄. ἀπὸ τὰ μ- τοῦ τ. ϑυσ.} α “μου δειῖο υμμἱ Αταὺ. 3. τοῦ 

μόσχον] τῶν μοσχων 1θ6.ἁ. τοὺ τῆς] κα τοῦ 14) τό) 18, )ς. ΟΟπρὶ. 
(αι. Νίς. τοῦ σωτὴρ.) τῶν εἰρηνικὼν ΤΏΔΓΡΟ 8ς. εἰ ἢ] Πηᾶγρο 
Ρτίπια τπᾶπι 130. τῶν εἰρηνίκων. τελειότητος τηλῦρὸ Χ. 1ἰρῖ, αἶνοί- 

σε!} ,εναὶ δῖαν. Οἴἶζγορ. ὁ ερ.} αὐτὸ ο μρ. Ν, τς. ΑΓΔΌ. τ. 3. 
αυτα ομρ. τι8. ομερ. αὐτο ς8. τῆς καρπώσ.] τῆς ολοκαυτω- 
σίως 19, 108, 128. ὥς πιᾶγρο Χ, 8ς. ολοχαυτώσεως  ΤΔΓΡῸ ῥγἰπηΔ 
Ταᾶπι 130. τῆς ὁλοχαρπωσίως τό, 18. τῶν ολοχαυτωμάτων ζ 4, 

)ς,. 118. Οορι. Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. Ατ. Ἐά, ὁλοκαύτωμα τηᾶγρο 
μὶρῆς δὶς ρίεης ἀπειησυυπὶ ς9. Αἰεχ. (ὑαϊ. Νίς. 

ΧΙ. Καὶ τὸ δ.} α καὶ δῖαν. Οἴτοσ. τὰ μόσχου) εἶα: ταῦ. 
1. 2. αὐτοῦ τὴν σ.} τὴν σ. αὐτοῦ 19, 32, τοΒ. (οπιρὶ. Οδοτν. 
Ατστη. 1. αἰϊϊφυς. Αἰτη. Ἐά. σὺν τῇ κεῷ.} -Ἑ αὐτου ς8. ΑἸά. 
ερῆ. Αἰδρ. 1. 2. - (Ὁ καὶ Ἰάεσῃ Ν. Ἐ Ἰάσεπι Τ0Ὁ δὲ τὰ σμαγδέ, 

πΐοτς ΑἸεχ. πιᾶγρο αὐτο Χ. καὶ τοῖς] καὶ σὺν τ. 74. 76) τού, 

134. 8ϊλν. Μοίᾳ. χαὶ ὥασιν ἄἀντὸν τοῖς 84. 1Πἴὰ πᾶσιν ἄντὸν 

4Χ 

ΒΝ “Ὁ ’΄ ἙΝ Ν ’ 

ἐξιν ἐπὶ τῶν μηρίων, χαὶ ΤΟΥ λο-- ς 

"4 5544 

᾿ 
4. ἐν ἀν 

π᾿ 

ὁρέσνο εεκφνς 

έδλύι ὄν ( ὅς 91». 

42 τὰς 77). τ ᾿ 

«7.1 δ ΤῈ.“ 

, .., 
ζ’ τὌ «Ὁ 

α΄, κι “ς ἤεες 

Ἢ 



ν ».Ψ 

΄ 

ΔΛΕΥ͂ΙΤΙ ΚΟ Ν. 

4 δ φο ᾽ὔ 

χοιλίᾷ χα! τῇ χοπσρῷ. 

ΚΕΦ. ἵν, 
Καὶ ἐξοίσουσιν ὅλον τὸν μόσχον ἔξω τῆς παρεμξολῆς εἰς τόπον χαϑαρὸν, τ2. 

ὃ ἐχχεοῦσι τὴν σποδιάν' χαὶ χαταχαύσουσιν αὐτὸν ἐπὶ ξύλων ἐν πυρί" ἐπὶ τῆς ἐχχύσεως τῆς 

σποδιᾶς χκαυϑήσεται. ᾿Εὰν δὲ πᾶσα συναγωγὴ ᾿Ισραὴλ ἀγνοήση ἀχουσίως, χαὶ λάϑη ῥημα ἐξ 

ὀφθαλμῶν τῆς συναγωγῆς, χαὶ “ποιήσωσι μίαν ἀπὸ “πασῶν τῶν ἐντολῶν Κυρίου, ἣ αὶ πποιηϑή- 
σεταὶ, χαὶ “σ“λημμελήσωσι, Καὶ γνωσθῆ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτον ἐν αὐτῆ, χαὶ προσ- 

ἄξει ἡ συναγωγὴ μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον ππερὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ προσάξει αὐτὸν παρὰ τὰς 
υύρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἐπιϑήσουσιν οἱ πτρεσδύτεροι τῆς συναγωγῆς τὰς χεῖρας 

9 Ὁ Ξ. ᾿, δ Νν ,“" ’ὔ δ) 4 ΄’ Η ΄ ἊᾺ ΄ 3᾽ ’ 

αὐτῶν εἶτ τὴν χεφαλὴν τὸ μοσχοὺ ἐνᾶντι Κυρίου, Χαὶι σφάξουσι τὸν μόσχον ἔγαντι Κυρίου. 
2 »" δ "“, ΄ "“" 2) .- 

Καὶ εἰσοίσει ὁ ἱηρεὺς ὁ χριςὸς ἀπὸ τᾶ αἵματος τᾶ μόσχου εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου. Καὶ 
΄ εε ν ἔν ΄ ᾿ .ν ὦ Ψ ρ Ζ ΟΝ 6 “ε ΄ ἊΝ ᾿ ΄ 

βάψει ὁ ἱερεὺς τὸν δάχτυλον οὔὗτὸ τῇ αἵματος τ μόσχου, χαὶ ῥανεῖ ἐπ]άκις ἔναντι Κυρίου, χα- 

τεγώπιον τοῦ χαταπετάσματος τᾶ ἀγίου. 
Ν 3 Ν ἫΨ Ο’ὔ, 3 ΄ ε ε Ν ΙΝ Ὺ]ςΟ ΄ 

Καὶ ἀπὸ τοὺ αἵματος ἐπιϑήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὰ χέ- 
φὼ ͵ κ»Ὃ 9 »Φ 7 Ω 95 9 » ᾽; “8 55 3 ν᾿ 

ρατὰ τοῦ συσιαςηρίου τῶν ϑυμιαμάτων τῆς συνθέσεως, ὃ ἐςιν ἐνώπιον Κυρίξ, ὁ ἐςιν ἐν τῇ σχη-- 
ἰδὲ ρ ρο 3 ρ᾿ ἰο ΄ ρ ᾿φ 

γῇ τοῦ μαρτυρίου" χαὶ τὸ σπᾶν αἷμα ἐκχεεῖ πρὸς τὴν βάσιν του ϑυσιαφηρίου τῶν χαρπώσεων τῷ 

ςοΥτυρία νἱἀεηῖηγ εχ 8114 νεγἤοπο. τοῖς ἀκρωτηρ.ἢ ποσὶν αὐτου 

ΙηᾶΓΡΟ ὃς. Πιαθεῖ δδθπ) Πηᾶύρο ᾿γ πιὰ τηᾶπι, (δ πγαὶς τεϊαΐϊα δά 

αὐτοῦ τὴν σάρκα, 12.0θ. συν τοις τύσιν αντῶν (ῇς) πιᾶγρο, (εἀ 
πιαΐς τοϊδῖα (4 σὺν τῇ κεφαλῇ, 18. πηι Ῥγοθη τος δίαν, Μία. 

ΡΠ πης ἴῃ δοουαῖῖνο ρῥΙυγα!! Οεοτρ. τῇ κοιλ.} εωημ νϑμγε δῖαν. 
ΜΟοΐᾳ. τῇ κόπρῳ] τὸν κοπρον ([0) )ς. Οθογρ. 
ἜἜ δγζας πῃ Κα πηϊηῖπο ορῖ. εν ργϑε πη τς δ]αν. Μοίαᾳ. 

ΧΙ. Καὶ 1] α Απη. 1. αἰϊφιβ Αὐτη. Εά, ἐξοίσουσ.] εἷ- 
οἰσει τοδ. Οοιηρὶ. ΑἸΩθ. 1.2. ἐἤεναπὶ δῖαν. Οἴτγορ. ὅλον τ. 

μόσχ.] τι μοσχ. ολ. ζ49) 7ζ. λ ὅλον 19, 108. τόπον) Ἰοσιηῖ 

μπκπὶ Αὐτὰ. τ. αἰίχυς. Ασηλ. ΕΑ. χαϑαρὺν] ἐπιβιγμπ (Π 0) Αταθ. 3. 

ἐχχεῖῦσι] ἐἤυπάσπι Οεοτγρ. τὴν σποδιαν] τὴν σποδὸν 19, 108. 
ΠΊΩΓΡΟ γέσψαι τὴν σπονδιαν ὃς. τὴν σπονδιαν ἴῃ τεχίι! ζ9. καὶ 

καϊακ.) α χαὶ ἰς. καϊακαύσεσιν αὐτ.} κατακλεισεσιν αντ. ξ9. 
εοπιδωγαμέ ἐππε ϑἷαν. Οἷἶτοσ. εοχιδηγοὶ ἐπε ΑΥαθ. 1. 2. 

ἀϊε εογαδιβίοπε ἐρπε (ς) Αγσαδῦ. 3. αὐτὸν] αὐτῶων (ἢς) 10. ξύ- 

λων] τῶν ξυλ. τό, το, ς79 73. 77, 1ο8. (Αἴ. Νὶς. ξυλω τι82. τῆς 
ἐκχύσ. τῆς σπ.} ἴοεο ἐὔωμοπὶς εἰπεγὶς δῖαν, Οἰἶγοσ. εὐγρενε στ. 1. 

αἰϊϊαιιθ. Ασα. Εά. τῆς σποδιᾶς] τῆς σποδὸς 10. τῆς σπονδιᾶς 
ξ0. καυϑήσεται] καταχαυδησετᾶι 199 32) 1ο8. χαϑησεταᾶι 

τό, "ς. καϑήσεται ῥεῖπο, ἰεά εχ σοῖτ. Τεουηάα: τηληι5 χα χυϑήσεται, 
1321. 72. εοπιδμγαίμγ οἷαν. Οἴγορ. 

ΧΙΠΙ. Ἐὰν δὲ] ἐπὰν δὲ ((ς) γ2. α δὲ Οεοτρ. συναγ.} ἢ 

συναγΎ- 7457.» 84.,. 166, 134. Ἴσρ.] τὼν υἱων ἷσρ. ὟἾ!, τό, 29, 

40, 32) 52, τύ, ς79 ς805 ς0.) 72) 73» 82) 83, 120) 130) 131. Α]Α, δῖαν. 

Οεοῖσ. Ατπι. 1. αἰαιθ, Ασηι. Ἐά, ἧς νν. ΑἹ. ἱ, ραγῖθ ὑγϊπΊα, ς2 79 

(οὰ 4110] υὐ Ναῖ. νυιων ἰσρ. 18, ς4,) 64, 74» 755 76, 84. τού, 128, 

134. 1ἱρῖ, Ογγ. ΑἹ. νἱϊ, ρατῖε ῥγίπηα, 94. εἐχχλησιῶ τηᾶγρο 8. 
γνοήσῃ} ἀμαρτὴ 10, 3259 74» 76, 84. τού, τοϑ, 134. 5αν. Μοίῃ. 
αγνοησει ς. παροραϑὴ λογῷ» Χ. Τὰρί. Ἀείεγτοπά ἴμης μαο δά 
λαϑη ῥήμα πιοχ 1εαπεμδ. ἀκουσίως] εκουσίως 19, ζ3. ΑΝ), 

Ι], Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 52, ζ7, 59) 59, 64» 72, 73») 77» 83) 85) 

Εεχ- 

ΤΌΠΟΣ Οεογρ. 

ΟΠ χ2ϑ, 120) 130, 131. ΑΙά4. 1101. (ὑῖ. Νὶς, Ευΐ. ἰὴ ῬΗ͂, 28ς. Ογγ. 

ΔΙ. 1, Ρατῖε ῥγπλᾶ, 311) 527. Αγαῦ. 1. 2. τη0]5 ἱποϊυάϊε ΑἸεχ. 

ὑπ. } ργοπικυπε ἀγουϊιπι Αὐπι. 1. αἰαιθ. Αἰτῃ. Εά. ἐξ ὁφβ.] 
ἐ εοηεῦι δῖαν. ποιήσωσι] ποιήσασι 130. 5]αν. Οἴἶτγορ. Ατη). 1. 

αἰΐφαε. Αγ. Εὰ. πασῶν] πανΐων 111. πασῶν ἴῃ οἰιαγδέξ, τηϊ- 
ποῦς Αἰεχ. α (ορῖ. Ατγαῦὺ. 3. τῶν ἐντολ.] α τῶν Αἰτηοπὶ (οάά. 
ΠΟΠΊρΡίιγο5. ἡ μς Αταῦ. 3. Κυρίου] α γ6. τὰ Κυρ. Επυῇ,1. ς. 
Κυρ. ἢ ὅπ.] Κυρ. ων ου δεῖ πσοιειν 19, το8. (ΟΠΊΡΙ. Κυρ. αἱ ον τσοιη- 

ϑυσοναΐ 118. “δοριὶηὶ φιοι βεγὶ ποη ἀεόει ( ορί. 

“"ἹἹ δοπηπι ασονε δἷδν. Οἰϊοσ. φμε ῥγολι διε Πδοππίππς ἔασον Αταῦ. 3. 

χαὶ τλημμελήσωσι) καὶ τλημμελήσουσι το. ΑἸεχ. δῖαν. Οἷἶτορσ. καὶ 

πλημμελήση (ἢ) ςς. εἰείπάε ρκώονς αἤεόί γμολίμε ΔΙΑῸ. 3. κα Ασ, 1. 

αἰαις, Ασιπ. Εὐ. 

1ο»ηῖμι φηοεὶ ἨΟΜ 

«τῷ, 

ΧΙΝ. ψνωσϑη} ἐγνωσθη Ψι, επιγνωσθὴ 12. φψνωσϑησεται 4. 
᾿ “2 Ἢ ΄ ξ ε - “- « 

Γ ζ2 αὐτοις 1 αυϊὼν 72. Ἶ αμιαρίιο) Λ ἢ 7,45 ὃ 4. τοῦ, 

Ι[14. ᾿ ρ. Τ᾽ ΕΠ ΠΊΑΓΟῸ ΡΓΙΠῚΣ ᾿. 1 Τὼ ἢ (ὦ 

τ ) ν αὐτῇ] ων». ι1 αξ.] Α ᾶιν 10) 

{ἘΠῚ γ ] ΓΠαΥΘΟῸ ἐχχλῆσ ΓΠ ) ἰχλησι Ἃ. 

ἐκχλησιος ΤηΔΓσΟ ΡΠ ἣ Ι Ι 2 ΤΡΟΘΩ͂ ΟἸΠΠῚ 
. ί Α τ Ὗ" (ν ΓΡοΟπίο Αχαὶ πῶς δα "ΝᾺ ᾿ ᾿ ἢ ἘΠ 7186, 

" Ι Ιης Κ΄. ΑΙδχ 21 οἱ Οἰϊζο τς τερὶ τῆς χ..} 

εογμδωγείωγ. 

μνσ᾽ 

δ γλῳ ̓  Ὺ 
α τῆς τοβ, εξιλασμων πιαῖρο Χ. τηᾶγρο ἐξιλασμὸν 1ἡρύ, καὶ 
τρουαξ. αὐτ.] α 72. κα καὶ Αγηῖ. 1. δ] συθ. Απη. Ἑά. τοοσ- 
ἄξει "1 τροσαξουσιν 10, 30, τοβΒ. Αγ. 1.2. ἢς πιῶγρο ρηιπᾶ 
ἴὩΔΠῸ 130, αξουσιν τηλῖρο 8ς. φἤεγα! διαν. Οἰἴξγορ. αὐτὸν} 
αυτω (6) 30, τὸν μοσχον 19. τὰς ϑυρ.} τὴν ϑυραν Ὗ,, τς, 
ς8. Ατηι. 1. αἱἴφυς. Απ. ΕἘά. τῶς ϑύυρ. τῆς σχ.] ἑαδεγπαομίπηε 
οὑπὶ ἀπίοιϊο Αταρ. 3. τῆς σχ. τῷἪ μαρτ.]} - καὶ επιϑησουσι 

παρὰ τὰς ϑυρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου 71. τῇ μαρτυρίου τῆς 
σχηνῆς Ογτ. ΑΙ. ἴ, ρᾶτῖε ρῥυπΠ)ᾶ, 311. 

ΧΥΝ. ἐπιϑήσ.] ἡρηροπαηΐ δἷδν. Οἴτορ. Οεοτγρ. 

σοφοι πηλῦροὸ Χ. οἱ σοφοὶ τηᾶγρο 1ἰρί. ἔν. Κυρ. 17. 7, τι8. 
ἔναντι 15] ον τπᾶγρο, τυ Ἰερεγεῖαγ ἐγάντιον, ργϊπηᾶ τηᾶπὰ 1290. Κυρ. 15 

Κυρ. 2.1 ,ᾳ. αἰϊεγυῖτα εἴ αυα 15 ᾿τειαςεπε Οορι, Αταῦ. 2. 
σφάξ.]} γκφκίεπε δῖαν. Οἴἶγορ. Θεοῦ. τὸν μύόσχ.]} αὐτον 71, τι8, 
α τὸν Ογτ. ΑἹ. 1, Ραϊΐε ργίπια, 211. ἔν. Κυρ. 21... 71. ἔναν- 
τι 22] ον Τγᾶγσο ὈΥΪΠΊΔ ΠΊΔΠ1 130. 

ΧΨΙ. εἰσοίσει) ἑηξεναι διαν. Οἷἶτγορ. Οδοῦρ. Μέμπιεὶ εἰ ἑηξογο 

ΑΏΡ. 3. ἱερεὺς} ἀρχιέρευς 129. ΟΟΠΌΡΙ. ὁ χρ.)] α ὁ Ογγ. 
ΑΙ. ἱ, Ρατῖε Ὀχϊπιᾶ, 311- αἵματος--- αἵματος ἱΠ σΟΠΊ. 17] ῬοΙΓΕΠΊΔ 

εἴ 4ι15: Ηἷ5 ἱπϊεγίδοεπῖ, ρεγίεγιης Ψ. τοῦ μόσχου] , 8ς. τὰ 
μόσχ.--τὸ μόσχ. ἴῃ σοπι. 17} α αἰζεγυῖγα εἴ αιια 115 ἰητεγασθης τοῦ. 
εἰς τὴν] ἐπὶ τὴν 74, 765 134. 

ΧΝ]]. βάψει] ἐμξαψεῖι το, τοβ. 

ὁ ἱερ.} οαρχιερ. 129. ΟΟΠῚρΡΙ. κα 72) 118. τὸν δ. ἀπὸ τῷ αἴα.} 
πὸ του αιμ. τω δακτυλω ς3. δάκτυλον) -ἱ αὐτου τς, ς4, ς8, 
725) 74) 7557 76, 84. 118, 1324. ΑἸά. ΑἴΌ. 1. 2. 3. ϑδἷδν. Αγπι. ἱ.ἥ 
δἰ χιθ. Αγ. ΕἘὰὼ. -Ἐ ἰάδπι ἰῃ ομαγδέξ. ταϊποτε ΑἸθχ, ἀπὸ τοῦ 
αἵμ.} ἕπ {ππρεῖπε δῖαν. ἐπ (αηρμίμπεηι Αταθ. 2. τὰ μόσχ. 

Ὁ ριαπυπυης Ν΄. Αἰοχ. κ τό, 30, ζ2) 53) ζ7) 729) 73, 77γ, 839 

118, 1409 1321. (αἵ. ΝΙο. ῥανεῖ] τοεριρρᾶνει ςξ. ΑΙ οι δῖαν. 

Οἰἶγοσ. - πε Αταῦ. 2. ἔναντι} ἐνωπίον τς) 118. ενωπίιον 

χαὶ κατέναντι (δίπα ἰδέζίοποϑ) 72. κατενώπ.}] ενωπιον 2. ΑΙοχ. 

κατα (ἢ) ζ2. κατὰ Ὡροσωπὸν τύ, 19, 30, 32) 54» 57, 735 73) 77, 
83,118. (Αἴ. Νίς. (ὐσεοῦρ. ἧς ἴῃ τεχῦι, {εἀ κατενώπιον ΠηᾶΓσΟ ργϊπηᾶ 

ΤΏΔΠι, 130. ἢς εἴ ἴῃ ἴεχῖι, 1εὰ τηᾶγροὸ κατενώπιον, ὃς. 

ΑΙΔΡ. 3. εογαηι εοη ῥεόζ (Ὀλας νεγποηθ5) Ατθ. σ. 2. 
πετ.] βου σάτα αυτσυο Ασαρ, 1. 2. 
ΑΙοΘχ. Λ ς8. 

ΧΙ. Καὶ 1] κα τς. ἀπὸ τὰ αἵω. ἐπιϑ.} ἐπιϑ. ἀπὸ τοῦ 
αιμ. 30, ξ4) ξΞ.- ,« ἀπὸ τοὺ αἷμ. 72, ἢς. αἵματος] -Ἐ ἡΠΠίπσ 

Αττῃ. τ. αἰΐψυς. Αστη. Ἐά. ἐπιθήσει) Γι δίδαιτιγ νασυυπὶ ραϊαπι 
ἨΠΪῈ5 ἔοτῖε νοςΐβ ζαραχ, δ. ἐρροπαὶ δῖαν. Οἷἶτοσ ὁ ἱερ.} σῷ ργα- 
τηϊαπς Ν, ΑἸεχ. λα 72. Ααρ. 1.2. τῶν ϑύυμ. τῆς συνϑ).}] κα 58, 
128. ΑΥἴδῦ. 1. 2. 3. σῷ ργαιτιης Ν, ΑἸἰεκχ. 

συμιαμαᾶτος τοϑ. των 
αρωματων ΤΛΆΓΘῸ ὈΓΙΠΊΔ ΓηᾶΠι] 110. Πλρεῖ δαάδθπ) πιᾶύσο (ὑτγ. Νίς. 

οἱ πρεσϑ.] 

οὐ το 7 

τοῦ καταὰ- 
“ςςς" . Τ᾽ 

του ἀγ!ου) “οὐ ρίατηϊϊαπς Ν, 

τῶν ὥυμ.} του 
ΠηΔΓρΡῸ τοῦ ϑυμιάματος. τῶν ἀρωμότων 8ὃς. 

- ἝΩΣ -: Ὑ, ᾿ 5 ὙΦ νας. {Ὁ 

Ε 1.7 7107 ἐς [: ΟΙ --" ι ἘΜ 115 1ΠτῸ Ὁ - 

νοῶ ν ἢ ΑΨ ΟΎΤΑ. ς ] ἂν α ἘΘΙΣ Ὄγ ὺ-- “ { ογῦ ῳ 
Ἰάς(ηὶ ΓΙῸ, ἷ ουνω.) τῆς ὦ ν] , δὰ ἀφο ᾿ ὔμι, ο 

᾽ » Υ ᾽ ᾿ 
Β Μ» μυυ: ἐς Ὶ ᾿ “0 γ᾽ σ ᾿ Ι ὃ ΚΣ ἡ δ᾽ ̓ν 

ες ΣΟ. 4 2. ! 1.1} Ω, Ὰ ᾿ “ “ Ἔ . ν Ι ἡ εἰἰς ΓΕΙΓΓᾺ ος 

΄Ζις ἢ!Ι5 Ἰηϊογαοσηῖ (ας. Ν]ς. ᾳ Ἐς Ὁ, 0 ἕξιν 2 ] 
εἰ ᾶΪ 4 γ» 

καὶ κ᾽ κα ε Ξ ᾿ ᾿ ἊΨ ᾿ ᾿ 
Λ, 0 σ: Α ἰ Γι ϊ ς ἀἐὰὼ φῷΆΑ4Α ᾿ ἐ δι ὙὮῈΕ δ, Δ 6 11. 

ἦν - ΤΠ] Εἷς, » Νν λα ἡ σινχε Ἢ ᾿ς: "Μά μῆς ς 
ἈΠΠῚΠ. Πα εν τῇ ΟἈΧ.!] επὶ ᾿ 7 γί αρτι 1 

͵ Ι] ᾿, 

ἐισαιὶ δῖαν. Οἴἶγος. Οεογρ.. 

13. 

14. 

18: 

16. 

18, 

5 44 ν}) συ 2 

ζ26 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. [Ν᾿ 

10. 

ρας ἐς δι 

κ." 

ν ὦ 

ΝΥ}: 

οὐ ἊΝ. 

Γ 

“- ͵ Ι 

ψ". 
π 

ὡς Τόν -ς, 76, τοῦ, 128, 131. ΔΙα, 1ὶρῇ, (αι. Νς. 

πρὸς τῇ ϑύοᾳ τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου. 

τὸ ϑυσιαςήριον. 

“νῦν “Ζ Ν ΄ “ " “- " Ν ΄ δ ΄, ἃ ΄ 
Καὶ ἐξοίσουσι τὸν μόσχον ὅλον ἔξω τὴς πσαρεμξολῆς, χαὶ χαταχαύσουσι τὸν μόσχον, ὃν τρόπον 

χατέχαυσαν τὸν μόσχον τὸν πρότερον" ἁμαρτία συναγωγῆς ἐς!ν. 
᾿ς 7 Ὁ »" »“ » ὦ ΔΑ; » Ζ7 9 ΄ “ 
Κυρίου του Θεᾶ αὕτου, ἣ ἃ ποιηθήσεται, ἀχουσίως, χαὶ ποιήση μίαν ἀπὸ “πασὼν τῶν ἐντολῶν 

Καὶ τὸ τὰν ςἔαρ τ ἀῶ ἀπ᾽ αὐτξ, ̓ χαὶ ἢ ἀνοίσει ἐπὶ «7 ἡ, 
.Ν 7 ᾿Ζ 

Καὶ ποιήσει τὸν μόσχον, ὃν τρύπον ἐποίησε τὸν μύσχον τὸν τῆς ἁμαρτίας, 
δ ᾽ὔ . 3 7 Ὺ“- ρ 9 ’ 3 ρ ε 

ὅτω πποιησήσετχι' χαὶ ἐξιλάσεται “περὶ αὐτῶν ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἀφεθήσεται αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία. 

ὡμάρτη χαὶ πλημμελήση, Καὶ γγωσθη αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν, ἐν αὐτῇ, χαὶ τ όσθισεὶ 
Καὶ ἐπιϑήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τοῦ φλώῦνς ρει ν τὸ δῶρον αὐτῇ χίμαρον ἐξ 

"ον ᾿ 
οἰ τῶν ΑΝ χβΟ ον: 

χιμάρου, χαὶ σφάξουσιν αὐτὸν ἐν τόπῳ, ὅ σφάζουσι τὰ ὑλοχαυτώματα ἐγώπιον Κυρίου" ἁμαρ-΄ 

τία ἐς. 

“ἀν ΣΡ ΣΤ, τ: ϑιι το, 131... ας. ΝΊο, Ασην. τ. αἰχυς. πῃ. Ἐώ. 

οητ πέσ’ ανϑεσι δῖαν, Οἰΐδτοο. ἐκεῖ} τωπίαι ϑίαν. Οἰΐγοψ. 
πτὺ; τὴν β.] τ χρα τ. β. ς8 . Τρ ἐν τύ, ς τ; } . ἢ «7, μβ.- ν ἔξ τι . ξ 4 ζῆ ἢ ,“. 4 4 Λα ΤῊν 1Ὁς ξ 7) 73) 1121. 

ΔΙ Ὁ τς τὸ δέμίλιον 85. (τ. Νίω, ΒΑΡοῖ σδάσιη τπᾶγσο ὑΠ πᾶ 
᾿ 

ΠΛ 130. τ᾿ χαρτασιων το ολιχχρπώσ, 118. τ. καρπωμαΐων 

τῶν 108. τ᾿ ολοχχυτομλιων 54. γι. (ορῖ. Ἄγ, αν αἰΐφυο, Αὐτη. 
ΕΜ. το ολοκαντωσίων ὃς. τὸν τωρ.) α οὐπῆὶ ἴη4ᾳ. 118. κα τοῦ 

το ον ((.) Δ΄, τς. τῶν τρ΄ ΠῚ ΠῚ, ς τ, 71: τὰ τρ. (εἀ 

τοῦ ἱπ οἰμαπιᾶτ, πιΐποτγς, Αἰοχι, τοὺ οὗτος πρὶ Χι, τς 18. 10, 10, ξ5), 

ςγ 5, τύ, ςτν ὅψ 73ν 74. 7, τ΄, 77. 8:1, 81, 84, 8, τού, τοϑ, 
128, 120, ΕἸ; 131, 114. (πιο. ΑἸά, Τρ Οχος ΝΊο, πρὺς 
τὴ 9.] τῦρος τὴν ϑυραν τς, 18, 1, 742 7ζ. 7γύ, 84, 106, 120. 13} 

.34- Ομ. Αἰεχ. Αγπν. τ. αἰΐηυς, Αππ. "ὰ,. πρὸ τὴς ϑύυρας 
1ὴ. 73. σή μονα: δῖον. Οὔἴτος. τοῦ μαρτ. 2] α τς. 

ΧΙΧ, τὸ ταν] τᾶν τὸ τῷ, 30, 32) ς49. ς 7» 73» 7ζν 77. 1189, 110. 

Οὐ. Νιος Ἄσιον αν αἰίφυς, Ατπὶ. Ἐά.. α τὸ 8Βς. Λγαῦ. 1. 2. ςίαρ] 

ἡ αὐου ὶ Χ, 18, ς3, ςό, ς8, ὅς, γ4. γύ, 8:2, τού, 120, 134. 
(οὐ Ρ]. ΑΙ4. Ἄγωυ. τ. 2.3. δίδν, Μοίᾳυ Ὁ ἰάσπι ἰπ ςαγαῶ,. πηὶ- 

τοῦτο Δἰθχ. ΄ .λι}} πιριχεεῖ ςς. απ᾿ αὐτῷ καὶ αν.] χα 72. 

α ἀπ᾿ αὐτοῦ ΑταΡ. ᾿. 2. 3. ανοῖσε!} οἱσεὶ 19, 1ιο8. - ἡϊωσε 

Αγαῖ. α. 2. 3. 

ΧΧ, το μέσχ. ιτὅ-τ-τ΄ μίσχ. 11 α αἰτογυῖτα οἵ αυας [εἰ5 Ἰητετίασοπῖ 

κι, τού. τὸν αὔτχον 15} τω μοσχω τύ, 30, ς4,) ζ7,» 73» 74» 75» 
"ὁ, 779. τού, τὐϑ, τς. (δι. Νὶς. διαν. ἔς ἴῃ ἴεχῖυ, [τἀ μόσχον 

ΠΙαΓΡΟ μγυᾶ Πιπημ, 119. εἴ ἤς ἴῃ ἴεχῖυ, (οὶ τὸν μόσογον ππᾶγρο, ὃς. 

Ἅ δα δίαν, δοίη. «ἘἙ ἡ δῖαν. Οἰἤγοχ. τὸν μόσχον 4] τω 

μοσχω 54. τό, ὃ... τὸν τῆς ἀμαρτ.) τον Ὡροτίοον 118. τον 

τιρι ἀμάρτι τὴ. τίρι τῆς ἀμαρτ. 108. α ἥυοαις τὸν 54. 48, 72. 
᾿ς, 76, 84, τοῦ. τον ἐξιλάσμου Χ. Τιρΐ, 

(η4ᾳ. 118. οὐτως τὸ. τό, ςξ, 6 τού, 130, 

ποιηϑνυσιται) ποιησιίται 10, 531. “Ἔ ἄντω 
Ἔ ἰάσπν ὅδ ᾿ς ἐπ “μλγαῶ. πιίπογς Αἴσχ. 

Ῥετιετυπὶ αὖ, αἱ ἤπεπι ἰἴπεα ῥγυςσεήςπῃ. 
ἐξιλιχσ.} φνορμίοι δῖαν. Οἴζγος. αὐτῶν) αὐὔου 

ἄντον (ςοττιρῖς εχ αὐτου) 18, 75: ἄφιϑ. αὐτ. 

ἡ ἀμ.} “ ρῥγατ)ῖ- 

τῷ τυ υα. ((ε} “ἾΝ 

ἅτω τό] 72. καὐτὴ 

131) 13... (οπυρὶ. 

ἰς, ὅς. Δεν ἔν ἂς 

των, 

Ἕ α.τὸ ς8. 

100: (ὐμρ]. 

ἣ αμ.] γι εἰμ βειια!α δον Οὐὐοτῳ. 

ἄς νν ΔΙτ, ὰ τ ζύ. Αγ. 1. 2. 

ΧΧ]. ἐξοῖσονσι) ἐβενιση δίαν, Οἴροσ. τὸν μύσχ. ι5---τπὸν 
μ:1:2. 2] αἰτετιστα, εἴ υι ἰΐ5. ᾿πιετιαςςιῖ, Οἷ5 (τρία 1.10. τὸν 

μίσν. ."] ἀντὸν τ1τ8. ὅλ0ν} κὦ ργατηῖπιο ν. ,. ΠῚ, ς3, 82. 

(Ὅρῖ. Ἄγαδν τ... 3. ἤθε ὧὡὉ κὡᾧ ἴῃ ἐδμαγαόζ. πιποῖς ΑἸοχ, 

χ. χαύσουσι) χαταχαυσασι 7ς. δίλν. Οὔἴγοσ. Οεογς. τὸν 

μέσχ. 2.5} αντὸν τι8. ἔξω ς3. κᾳ. (Δι. Νίς. Αγιδ. 3. ὃν 

τεύπ.----- εότερον) α δας εἴ 4υκ5 115 Ἰηϊεγαςεπε 18, πρότερ. 

Ὑ τυς αμαρτιᾶς 72. Ἕ{ 779 βεζίαίο οἷδν. Οἴτοσ. αμ. συνχΎ. 

ἁμαρτία) πλαρτιᾶς ν, "ὖ, 18, 30, 329 6, ζςο, όῳ 

τιρι ἀμαρτιας 
2εζα!ὶ εἴα, τοῦς. 1- αὐ Δταὺ. 1.2.3. «“Ἐ επί 

δὰν, Οὐχ, «Ὦ ἐπὸπ, (τὰ Ἰποίυδτη αης!5, δίαν. Μοίᾳ. φκοηίαρε 

σης Αππ. 1. αἰΐφας. Ἄπη. 4. πιᾶγρο ἐξιλασμίῷ» Χ. 1ἰρῇ, 
(τ Νῆ σι -τοςῶς χάγρο ρῶρηδ ΦΠΘΤ 149: συναγωγῆς] συνχγωγὴ 

(δώ απ ἴῃ εἐατῖνο ) 139. ΠΊΑΓΡΟ τῆς ἐχχλησιας ὃς. (αῖ. ΝΙς. 
εἰ ἧς πιᾶγοο ῬΓΠΠΑ ΠΊΆΠᾺ 130. Πλᾶγγο ἔχχλησιας Χ, [ρί. ρτραπιῖῖ- 
(νπτ αὐτουΐυην Απτὶ. τς αἰΐας, Απη. Εά. ἐγιν} Ἔ καὶ ἐξιλα- 

σίται τιδι αὐτῶν ὁ μέρες, χᾶι ἀφεθήσεται αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία 18. 
ἐ  ΉῸΣ Οὐξδχει 

ΧΧΙ. 1ἱὰν δὲ] α δὲ Οφογρ. 

ἐν .ν} Α 72. 

τῶν ἀδῦ; 

“1 β' Αγτὶ, τ. αἰΐψυς, Αγ. Εά, 

Καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τὰ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας τὼ δαχτύλῳ ἐπὶ τὰ χέρατα 

ὁ ἀργων) κὐ κζ3, τ18. Ἀγλν 1. -Ἡ αὐλοὶ δ, τ. 2. ααχρ- 

ΤῊ] ἀμαρτησὴ τ0. ποι ση} τοιητει Σ ςν τοῦ. 

τ. ἐντ. , απὸ 19. 108. μεύίαμμη ὠπεπὶ εἷς ἐς ἈΑταῦ. 3. 

σ9.} α Ἄσπν. τ, αἰΐϊαυς, Αται, Εάὰ, Κιυρινυ τῷ Θ.] τοῦ Κυρ. τὰ 

Θ. τό. κα τοῦ Θ. Απιὺ. τ. 2. φμιε φγισεγρὶὶ δοονπίπες ον, Ἀταδ. 3. 

αὐτοῦ} ἀντῶων 1,111, 18, ς6, ς8, το, 64, 85, 129. ἧς ἴμ ἴτοχίυ, {4 
αὐτοῦ ἰιν ςπάγαέξ. πισθοτς Αἰοχ κα ς49 ςζ, 719 

2. Απτ σν αἰθσηυδ, Δτηι. 

᾽ ΙΣῚ 

μιὰν αχο ὥς 

ὮΣ- 

αυτοῦ τπάτσὺ, Χ, 

52, 74.) 7ζ9 76, 84. τού, 134. Ατοῦ. 1. 

Βα. ἢ καὶ σοιη5.} ητις οὐ τῷ. 70. εἰ κα τῷ 7ζ. φνοί ποη οἹ δο- 

πη ἔασεενε, εἰ ζαεὶει δῖαν. Οἴτοσ. φιισ δεῖ ποὴ ἀεόεν (ορί. 

μὸν ἰΐαι ἕπισσε δἴλν. Μοίᾳ. ἀσι δοὼὶ Ἄταν. 2. ἀκουσίως} εκου- 

σιως 72. 26’ σγήογῶπ Ἀταὺ. 3. χαὶ ἀμ.}] καὶ οὐτην ἴᾳη. 72. ϑίδν. 

Οὔἶτγοσ. αἉὖᾺ ΨΙ]], Χ, τς τ6, 18, 29, 30, 32) ς29 520) 57, 8, ζο, 

6. 71) 74. 739 77ν 83, 8:ν. 1ού, 118, 128, 129, 134. Αἰ]. Τιρῦ, 

Ολι. Νῖς. Ατἂῦ. 1. ἃ. πῃ. 1. δἰἴφυς Ἄγπηι. Εά. υποὶδ ἱποίυάϊξ 
ΑΙεχι δόξας ῥνοροβίο Ατδὺ. 3. καὶ τλημμελήσε] καὶ σλημ- 

φ᾽σιὲ 

μέλησει τό, ζ9, 75. αΑγδῦ. 1.2. εἰειπείς ριον αβεῦα “αξτ 

Δναὺ. 4. 

ΧΧΙΠ. Καὶ γνωσϑη αὖτ. ἡ αἷμ. χαὶ γν. αὐτοῦ ἢ ἀἰα. 725) 128. 

“ἰ κορπουογ ἦος ροῆεα, κε ἐμηοθεχεν, εὐ τοσ- 

αἹ ἐοσπουζτ  βεζοσλμ 

α αὐτῷ (ορῖ. Οεογρ. 
ποιαίαγ 11} ρεζεαίηπε δα (ἢς) Αταῦ. 1. 2 

Αταῦ. 1. ἣν] ᾿ς Ν. ἡ ς8, 72. 
ἐν αὐτῇ κα 72. Αγαῦ. 1. 2. Οεογρ. πῃ. 1. δἰϊίᾳις, 
χαὶ τροσοισ.)}) κα καὶ γ2. δίαν. Οἴἶγος. ὥσφογρ. Λτγιη. 

Αγ. ἕά. - ὠἰαπ Ἀτὰρ. τ. 2. Ἃς ὥρσεν]) αρσινα τ ξ4, τό, 

ς),. τι, 131 ποῖ ἐνὰ 1,8. κ. ς8. 

ἀμαρτιας Χ' 14 29. ΟΣ τό, ζ9. 7,32. 7.8. γύ, 82, τού, 120, 134. Αἰα. 

Ιρῦ Ουὑτν. ΛΗ, τ, ματος ῥτίπιᾶ, 529. (Ἰορῖ. Αγαδ. 3. δῖαν. Οογρ. 
βαθεῖ σά: ΠῈ ΠΙΆΓΡΟ ῬΓΠῚΔ πλῆὰ 130. ΒΑΡεῖ σαάἀεπὶ πιᾶγρο ὃς. ἢ8- 
Ὀεῖ «δάση πιᾶγρο Ἱεςυπήα τῆλπὰ 131. “Ἐ περι τῆς ἀμαρτιας 84. ρυ- 

γε δίαν. Οἰΐτορ. 

ΧΧΙΨΥ. ἐπιϑη9}}} ὑπροπαὶ Ἑεοῖ. τὴν χερα) Ἔ αντὰ ἍἼ], 

Χ, τό, 18, 30, 32. ς2,) 53» 57. 58) 49) 6, 732», 73» 72 76) 77, 82, 
84, 8ς, ΄τού, 18, 120) 131) 134. (ἸομρΡ]. ΑΙ. 1]ρ. (αϊ. Νὶς. 

(ορμῖ. δίαν. Αγαὺῦ. τ. 2. 3. Οὐδοῦσ. Ατπι. 1. αἱΐφυς. Αγπὶ. Εἰ, 

 ἰάσπ πὶ ςπαγδῶ. πιποσο Αἷοσχ. »απμ οὐπὶ ἀπιουΐο ΔΑτιτγηεηὶ (οάά. 

ΔΛταν. Εαά, 

ΑἸ 4ι}. Ατπι. Εα, τοῦ χιμ.} αἀντου 72. σφαξ.} ὕκγωϊοπέ 

οἷαν, Οἴγορ. ἷν τόπῳ] εἰς τὸν τοπὸν ζ4. εν τῶ τοπὼ 74, τοῦ, 

118, 114. 5] ὦ τι8. ΑἸἴεχ. σφαΐζουσι) σφαξουσι τό, ς2, 
ς8, )ς, 8, ὃς, τού, τοϑ, 118, 120, 130, 131. (οπρΙ. δίδν. Οἰἶΐγορ. 

Αππ.. 1. αἰΐφυς. Ατηι. ΕΔ. ὑμγμίαδέε Ἀταῦ. 1. 2. 3. τὰ ὁλοχ.} 
ἧπ πππη. Ππσυϊλτὶ Οορ. -Ἐ γοὸ μεζεαίο δῖαν. Οἴἶτγοσ. ἐνώπιον] 
ἐγαντι 10, 108. Κυρίου] ποι ἀϊπίησυϊ ἢἰς 1 ρί. ἀμαρτί} 

ἀμαρτιας Ὗ', τό, τ8, 30, 32, 54. 57. 8, 64, 73, 74.) 75ν 77» 82, 82) 
ὃς, τοϑ, 118, 128, 110, 134. 1ὲρί. (δῖ. Νιο. δίαν. Οἰἶγορ. Οεογρ. 

Αγπι. 1. αἰΐᾳυς. Ογτ. ΑἹ. 1, ρας ρῥγϊπιᾶ, ς29, ει δὶ αὐ Ναῖ. 

ὑπὶρ ἁμαρτίας ΑἸά. Ατπιειὶ Οοάά. αἰϊφυ!. Ατπι. Ε4ά, - γὰρ ξς. 

Αγϑῦ. :. 2. 8ίδν. Οἷἶσοσ. Ἐ επίσι, (οὰ ὑηςἰβ ἱπο υ]ὰπ|, δ᾽Αν. Μοίᾳ. 
ῥτατηϊιης φαία Οδογς. Ασπεηὶ (οάά. Αἰ4ι]. σα ρεεεαίπηι ( ορῖ. 
ΤΌΆΓΡΟ ἐλασμῷ» Χ. 1ρί. 

ΧΧΝ. Καὶ ἐπιϑήσει) καὶ ληψεται 118. καὶ ληψεται καὶ ἐπι. 
ξ᾿) 74. 59 84, τού, 114. Αγπ). 1. 4||᾿αυς. Αγ. Βά., εἰ ἐσιβοπαὶ 

δῖδν. Οἰἶγος. ἱρ. .] ἀρχιε. 120. αἵματος} Ἢ ἡ ἔπε Αττὰ. 1. 

446. Απη. Εά. ΤΣ τῆς} α τοῦ 72. δχχτύλῳ] -Ἐ αὐτὸν 

και δωσει ς8. ΑἸΔΌ. 1.2. -Ἐ ελάεπὶ δὰ γα ο Ν. - εδάεπὶ 

(Ὁ δὰ 'ἰπ οεἰιαγαῦς. πιΐϊποτε ΑΙοχ. -Ἐ καὶ ἐπιϑησεε τ18. “Ἐ ἐγὼ: 

Ασι, 1. δἰήφας, Ατα, Εά, τὰ χέρ.] τὰ Κ. τῶν ὁλοκ. χ΄-τ 

3 Ν, Νε»ν ςε ΄ 

Εαᾶν δὲ ὁ ἄρχων ἁμάρτη, καὶ 

ἀμωμον) -- σερι. 

ες 

; 
πο σον 

Ἵν ἐπ ἢν 

κ»79 75 7; 

διωγνεύ 

τὸς -τ ͵ “ 

νι ει... 957 

"νας 

ἀν ελπι ες ᾿ ; 

᾿ ἀνζι ἐνεννηι 
ΚΝ 

, 

Γι διιᾷ ἣϊ 
. 

ἥμαρτεν) ἡμχρτησιν ΑΙεχ. 
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σεται αὐτῷ. 

ΔΛΕΥΙΤΙ ΚΟ Ν,. 

τοῦ 

ΚΦ. ΙΥ, 

᾿ δυσιαςηρίου τῶν ὁλοχαυτωμάτων, χαὶ τὸ “σὰν αἷμα αὐτοῦ ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ 9υ- 

ςέαρ ϑυσίας σωτηρίου" χαὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῷ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτϑ, χαὶ ἀφεϑή- 

Σ...- 

οὐ σα σιαςηρίου τῶν ὁλοχαυτωμάτων. Καὶ τὸ τᾶν φέαρ αὐτῷ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον, ὥ ἐπι: τὸ “6. 

᾿Ἐαν δὲ Ψυχὴ Ἰὰ ἀμάρτη ἀχουσίως ἐχ τῷ λαδ τῆς γῆς, ἐν τῷ “ποιῆσαι μίαν ἀπὸ 27. 

“πασῶν τῶν ἐντολῶν Εὐῤιοῦ; ἣ ἃ πσοιηϑήσεται, χαὶ πλημμελήσῃ, Καὶ γνωσνῇ αὐτῷ ἡ ἀμαρτία 28. 
-....“-.....ὄ .ὕὄ 

ἣν ἥμαρτεν ἐν αὐτῆ, χαὶ οἴσει χί: αἰρᾶν ἐξ αἰγῶν, ϑήλειαν ἄμωμον 9 οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας) ἧς 

ἥμαρτε. 
’ ΄ς ρ ε 7 3 ἰω᾿ ς᾽ - δ 7 Ν «ε ͵ 

χίμαιραν τὴν τῆς ἁμαρτίας ἐν τῷ τύπῳ, ὃ σφάζουσι τὰ ὁλοκαυτώματα. Καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺς 
᾽ ΝΥ ἰδ φ, 9 »Ὁ φ ΄ υς ϑ ’ Ξ ΑΝ ς΄ ’ ἰδ 2 ρ᾿ ε 

απὸ τ αἰματος αὐτῆς τῷ δαχτύλῳ, χαὶ ἐπιϑῆσει ἐπὶ τὰ χερᾶτα Τὸ ϑυσιαςηρία τῶν ολοχαυτω- 
’ ἃς, ρ Ν 4» 9 00 3 [φ Ἁ Ἁ 7 ἰϑιν φ΄ 

μάτων! χαὶ ἂν τὸ αἰμὰ αὐτῆς ἔχχεει “παρὰ τὴν βάσιν τοῦ νυσιαςηρίου. 
»“,͵αεἂἃ ΄ ρ᾿ ΄ »ι»"» ΄ ͵ 2 ’΄ ἐε δ. ϑν»“" ΝΗ 

περιελεῖ, ὃν τρόπον “περιαιρεῖται ςέαρ ἀπὸ ϑυσίας σωτηρίου" χαὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ ϑυσι- 
7 93 ϑ “σ 9 7 ’ Ὺἢ ϑ9 ξζ΄ υς 35 »νρ ε ε Ν ςς 3 7 3 ρμΦ 

αςήριον εἰς ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ" χαὶ! ἐξιλάσεται περὶ αὐτὰ 0 ἱερεὺς, χαὶ ἀφεθήσεται αὐτῳ. 

Καὶ ἐπισϑήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τ ἀμαρτήματος αὐτϑ, χαὶ σφάξουσι τὴν 56. 

10. 

Καὶ τᾶν τὸ ςέαρ 81, 

Ἐδν δὲ πρόξατον τπτροσενέγχη τὸ δῶρον αὐτοῦ “περὶ τῆς ἁμαρτίας, ϑῆλυ ἄμωμον προσοίσει αὐτό. 32. β β 7 Χῆ β βι τῆς ἀμᾶῤτιᾶς,) ψηλὺ ΑμΏΜΟΥ πρ . 
-π--.....-.. 

τῶν ὁλοχ. 2] α αἰτογιγα εἰ 4055 [15 ἱπίειασεπε τό, 18, 71, τοῦ. 

α τῶν ὁλοκ. τ ς4) ς8, )ς. καὶ τὸ πάν] καὶ τὸ τς. καὶ σὰν 
109 131. ἧς, ἰφὰ τὸ Πιρτὰ [᾿πε8πΠῈ Ῥγζ τη πιπὶ ἃ δου πἀδ ΤΆ Π1, 121. 

χαι πὰν τὸ τοϑ. ογιμδη ἀπμίοπι οἷν. Οἴτος. αὐτῷ} κα το, τοϑ, 

131. Αγαῦ. 1. 2. τοιρὰ) περὶ ΑΙά, τῶν ὁλοχ. 2] τῶν ολο- 
καρπωμαΐων 130. κ 72. 

ΧΧΨῚ. τὸ τᾶν] πᾶν Το, τς) 19, 1τοβ8. (οπνί. ςσίαρ 1] 
αἰμα γι. αὐτοῦ 1] α Αιβϑῆ. 1. 2. ἀνοίσει) ανοῖσεις 71. 
τὸ ςἰαρῚ] α τὸ τς. ϑυσ. σωτ.} τῆς ϑυσ. του σ. γ4, 76, τοό, 134. 
ΑΙά. ϑῦυσ. του σ. 84. ϑυσιαρςηριου 29. - Κυριω ξς. 

σωτ.} τρᾶσρο τελειότητος Χ. 1λρί, περὶ αὖὐτῷὙΒ]0ὃΕο͵ ς3» δζ. ὃ 
ἱερ.} αὶ 'ἰπ ἴοχῖυ, {ε4 Πιρρίεῖ τηᾶσρο ρυπια τηαμι, ΑΥπι. 1.0. αὶ Αττηδηὶ 
(οάά. αἰϊφυϊ. Ατηι. Εά. ἀπὸ τῆς ἂμ. αὐτῷ} , 82. τερι τῆς 
αμ.. αὖτ. 32, ςξ, 74, τού, τ18, 134. δῖαν. περι τῆς ἀμ. ἧς ἤμᾶρτεν 
19. ἄπο τῆς ἀμ. ἧς ἡμᾶρτεν 1οϑ. ὡμαρτίας] -- “πε Αττη. τς 
Αἰ ἶχυς. Ασι. Ἑά, 

ΧΧΨΙΙ. Ἐὰν δὲ] α ϑὲ ΕαΠ ἢ, 3. Οδοτς. 
Ατπι. Ἐά. 

Του 

εἰ Λ Ἀπ. 1. αἰ δ. 
ΩΣ ’ὔ ἰαν---ἀκουσίως] ψυχῆ ἐὰν παραξη παραξασιν καὶ 

αμάαρτη ἐν αγνοιᾶ τᾶτρο Χ. Γ1ρί. Ααυ]αε μηΐ, εἰ ἑοτῖε ποι ἢυς, (δά 
αὐ (δρυῖ Ν,, τς, τεξετεπάα. Ῥοῇϊῖα ἴπ ἰητεγοοϊι πηηδγὶ πηαγρίηε (Οοαϊοὶς 
Παυεπιπὶ (ογίδη τάτῃ ἤιης, φυδπὶ ||, Ἰοσιπὶ ἃ ἰδίογς, εἴ ΠΠΟγασίι5 ἢὰς 

ῬῈΓ ΕΤΌΓΕΠῚ γεῖυ}. μία] μη (Πς) 84. α Ατγηι. τ. δ] ἴφια. Αὐτη. Ἐά, 
ὡμαάρτη) αμαρτησὴ 129. ὉοΤΡΙ. ἐκ] απο ὃς. 
δαν. Οἴτορ. ἐν τῷ τ᾽. - ἄντὴν ς8, ε18. -Ἐ ἰάεπη ᾿ς ρῥγα- 

ΤῊ ΠΟ ΙΝ. -Ἐ Ἰάδστῃ (Ὁ δὰ ἴῃ ςπαγαέζ. πλμογε ΑἸοχ. δἱ γεεγὶ δῖαν. 

Οἴἶτορ. ΟΘεοτρ. πασῶν] πανΐων 111. πασῶν ἰπ “ματα. Ὠγϊποῖα 
ΑἸεχ. α Ὅεοζρ. ἢ ἃ π.} εἰου τὶ 7ς. φιοά ποθ ὀοημπι ζποίγε 

ϑίαν. Οἴτοσ. φωοά ποὴ ἱἰσεῖ ζαζενε δῖαν. ΝΙοία. καὶ πλημμ.] 

καὶ πλημμελησει τό, ς9, 7ζ. κ73- ΑΙΆΡ. 1. 2. κἰ δκάονε αἵ- 
ἄμωμον Αταῦ. 3. 

ΧΧΨΝΠΙ. Καὶ γν. αὐτῷ ἡ ἀμ.} καὶ γν. αὐτου ἡ ἂμ. 71, 72. 
χαι γν. ἡ ἂμ. αἀντὼω 18. εἰ εορπουεγ! ἦσο, εἰ σοσηίίμνι δὲ βεζοαλιη εἶμ 

(εἶκε 'π [πη πῖπο) Αγαρ. 1. 2. εἴ σορπουεν! ρεέζεαίπρε ἈΤτΑΌ. 2. 

α αὐτῷ Οορίϊ. ἐν αὐτῇ α ΙΝ, ς3. Ευΐ, ,.3. Αγὰῦ. 1. 2. 
Οεογς. Αγπηι. 1. αἴϊιαιιθ, Ασπὶ. Εά. καὶ 25] α 72. δῖαν. Οἴτορ. 
Οεογρ. Ατπὶ. 1. δἰΐφυθς. Ἀπ. Εα. οἴσει 13] “ένα! ϑῖαν. Οἵ-: 
ἴτοσ. χίμαιραν) χιμαρρον ΙΝ. χειμᾶρον 72. χιμᾶρον 1ζ; 
84. 118, 159. χιμάρου Ευΐ. Ἰΐ, 3. Ργαπιτίαπε τὸ δῶρον 19, 1οϑ. 
Οομρὶ. ργατηϊῖυμπξ τὸ δωρὸν αὐτου Χ, τό, 18, 49, 30, 32) ζ2,) ζ4) 

ξ 7) 73» 74ν 78. 705) 77» 83, 84) 8ς, τού, 118, 130, 131) 134. ΑἸά, 
τρί. Οαῖ. Νὶς. δῖαν. Αυτη. 1. αἱϊΐφιε, στη. Ἐά. ργαιηϊταπι δω- 
ον αὐΐα τς, ς8. Ευΐ. 1. ς. ργαρεπιϊτῖς εδάεπὶ δ ποῖδῖα ΙΝ. ργα- 
τ εαάεπι ΠΡ ἈΚ ἴῃ σἤπαγαέϊ. πηίποσε Αἰθχ. ργαπηταπι εὐίαρε ἡἴ0- 

πε ἐπ: (εἶκε ἴῃ οουηϊηΐηο) Αγδῦ. 1. 2. ἐξ αἰγ.} α Ασαῦ. 1. ἃ. 
Απτ.. 1. ἐπθαις Ατπη. Ἐά, ϑήλειαν ἄυ.} ἀμ. μὰν Ν ς3,) τό, 

»ὅ, Ευΐ. 1. ς. τε ΝΣ," 84, τού, 120.) 134. ΟΠΙΡΙ. εἰν ἂμ». 72. 

ἐκ ὐκὼ Ὥς. ἔϊ εἰ "απεείπαν Ἀγα τι 8; [ εἰαν Ατὶ ἧς 

ΔΠΠ4.6. δή; Εἰ. οἴσει .Ὁ] ἥξω Ε ἷδν. Οὐἶΐγορ. κα ΓἶοΣ ἕ, 

ἀΠπσῖς. Ασπι. Ἐά, ομαρτίας] Ὕ ὦντον τς. Επί. 1. ς. -Ἐ Ἰάσδπι 

Νς γα ΕΥ̓, -Ἐ ἰάεπη Ὁ δα ἴῃ οἤαγαέζ, πγϊηοσε ΑἸδχ. ἧς 

ἥμαρτε) ηαρτεν ἈΠ ΓΕ ΓῚ (Πς) 75- 

ΧΧΙΧ, Ὅοῖυπι σοπλθα, 11, κα οπιηΐδ υἵχις δὰ ἐν τῷ τύπῳ 

γῆς] Ν λαγως. 

ἙυΓ 1], 2. καὶ 15] α ϑιαν. Οἴτορ. ἐπιϑήῆσει!) ἐπιθήσεις γ1ι 
ἐπιϑηση 7ζ. δῖαν. Οἴτορ. τὴν χεῖρα} -ἰ αὐου ἵΝ, ΝΙΙ, Χ, τς, 

τό, 18, 32) ς2, ς3,) ς7. ς8, ζ0,) 64, 72, 73, 74.) 775 83) ὃς», τού, ἐξόν 

120, 134. (ΟἾρΡ]. ΑἸά. Τὐρί. (τ. Νὶς. Οορῖ. δίαν. Αγδῦ. :. 2. 

Αγπη. 1. δἰᾳιθ. Αττὶ. Εά, «ἘΞ Ἰάσπι ἴπ οδαγδέϊ. πηϊποσγὲ Αἰεπ, 

γαηη, ΟΌΤΩ ἀγςο Αστη. 1. δἰϊΐαυθ. Αστη. Εά. τῇ ἀμυρτήμ.} τε 

τῆς ἀμάρτιας (0) ς4,.75. ἤς πηᾶγρο Χ. 1ἰρί, ἧς ἰπ τεχῖυ, (δὰ του 
ἀμαρτήματος πλᾶγρο, ὃς. τῆς ἀμᾶρτιᾶας, ἰεὰ αμαρτηματ᾽ τηᾶῦρο 

ῬΩΠΊΑ ΤηλΠ}, 130. εὔμς φια οἱ 2νο ρεζεσίο Οϑοῖσ. εαρνξ ϑἷδν, 

Οὗτος. , Ἄχπι. 1. αἰΐᾳις. Αὐτη. Εά. αὐτῷ α 8ϊαν. Οἴἶτορ. 
σφάξουσι] ἠωρπϊαῤὶ! δῖαν. Οἴἶτορ. μρμίεη Οεογρ. χίμαιραν) 
ΒΝ ἡἸανε διαν. Οἴἶζορ. τὴν τῆς] Σσ περι τῆς ΙΝ, δῖαν. Οἤτορ. 

λ τὴν ςς; 783), 75» τοῦ. Αὐπι. 1, αἰΐᾳυς. Αὐπν. ἘΔ. «Ἐ αὐΐης (Πς) 
ξ2. ἐν τῷ τόπῳ} ,, 72. αι τῶ ἵΝ], τό, 18, 19») 30, ς4. ξς, τό, 
ς7, 64, 7ς. ΑΙεχ. 1ἰρῖ, Οδι. Νίς. δ] ᾧ ῳ ΑἸ]εχ. ἐπ φιο δῖαν. 
Οἤτορ. σφάζουσι] σφαξουσι τό, το, 7ξ,) 84.) τοϑ, 129, 131. 
(πρὶ. ἥς ῥτίπιο, εά σφαζουσι εχ ςοῖτ. 1320. ἑμρμίοηι Θεοῖς. 
Ατπι. 1. δἰἴχιθ. Ασηι. Ἑά, τὰ ὁλοχκ.} ἴῃ πυπι. Πηρυϊαγὶ Οορι. 

ΧΧΧ, Τοίυπι σοπιπΊα αὶ 118. λήψεται] εαρὶσι ϑῖαν. Οἵ- 
ἴγορ. αὐτῆς 1] εἴας ιν τηδίου!ϊπο δίαν. Οἶτορ. δακτύλῳ] 
Ὕ αὐτοῦ ΙΝ, Ν]1, Χ, τς, τό, 18, ς2, ς3, ζ4,) ξό, ς7,), ζ9, 64, 
73» 745) 789) 76) 77, 83) 84, ὃς, τού, 128, 129, 130) 131) 134. 
(ὐοτηρΙ. ΑἸΙά. Αἰεχ. 1 ἰρῇ. (δῖ, Νίο. Ατγαῦ. 1. 2. Αστη. 1, διίχας. 
Απη. Εά. -Ἐ αὐτου επΐακις ς8, 72. 

52) 57.) 9, 73», 777 130. (Αἵ. ΝΟ. 
ὃς. ἐριροιαὶ δ[Αν. ὌΙΤΟΡ. καὶ τᾶν] α πάν ΙΝ. 
οὐπὶ 144. ᾽ς. τὸ αἷμα αὐτῆς] αὐτῆς τὸ μα 16, 30, 4) ς7, 
73) 84) ὃς.) τού, 120, 1319) 134. (δῖ. ΝΙς. 

Αταῦ. 1. 2. ἐχχεεῖ ) εβμηδαι ὅ ογς. 
τ. β. ΑἸά., ἐπι τὴν β. 32, 84. πρὸς τ. β. Ὁι. Νίς. 

ἐπιϑήσει] ϑήσει 16, 32, 
ἄς ἴῃ ἴεχίυ, [64 ἐπι ϑΉσει ΤΛΔΓΡΟ, 

Ν αὐτῆς 53» τό, 82. 

τὸ 9ὺυ- 

α ΠΤ ΑΙΙα ΕΣ φῶγ. ,. 

γ2 

. 

- 

ΠΦΝ 

παρὰ τὴν βῚ περὶ ἐξ 

σιας. 2] -Ἐ τῶν ολοχαυτωμαΐων Χ, τό, 18, 19) 29, 32) 52) (4. ξζ,), 7 
7, 71», 735γ 7457 76, 84, τού, τοϑ, 130, 131) 134. ΑἸά, 10. Οαξ. 
Νιὶς. δίαν. Οἷἶτοσρ. Απῇ. :. αἰϊίφυθς, Αὐπ). Εά. του νυσιαςηριου 
᾿κζ τῶν ὁλοκαυτωμάτων (Πς) ὃς. 

ΧΧΧΙ. Καὶ τᾶν---σωτηρίου] κα δος εἴ αι εὶς ἰηιςειάσοπί 1:8, 
πᾶν τὸ ςίαρ] παν ἀντῆς τὸ αιἱμὰ ε “Ὁ (ἢς) ς4. περιελεῖ } 1ο]]α! 
ἐδωνα δῖαν. Οἰΐγοσ. περιαιρεῖται] περιαιρησεται τῦ, ξ2, ς 7.) 739 
7, 83, 131. ςέαρ 2} τὸ ς. ς9, 64, τοϑ. Οοπηρὶ. συσίας) 
τῆς ὅ. 10) 108, 133. ΟΟΠΊΡΙ. σωτηρ.}] του σωτηρ. 19, 64. ΑἸά, 
τῶν εἰβηνικὼν ΤΑΔΤΡΟ Χ, ὃς. 11ρ΄. εἰ ἤςσ πιᾶγρο ρϊτϊηδ πιᾶηι 130. 
ἀνοίσει) -᾿- αὐτὴν 118. Ἔ ἡ (ααΐρενα [ο1.) Αταῦ. 2. ὃ 
"ερ. 1] α 72. εἰς ὁσμ. εὐωδ, Κυρ.7 αὶ εἰς ς4. ον τροπὸν ἀνήνεγχε 
τὸν χιμᾶρον τῶν αιγὼν 118. Κυρί:} τω Κυρ. 16, ςύ, ς 7, 719» 74. 

77, 84) 8. τού, τοϑ, 130, 131) 134. ΓΙρί, Οαϊ. Νὶς. ἐξιλασ.] 
᾿ΚΟ ἢ δίαν. Οὔτορ. περὶ αὐτοῦ} κα 30. ὁ ἱερ. 2] κα τιϑ. 

ἣ ὑτῷ]} αὶ ο τΘΟΙσ, 

ἐὼν "1, ΓΝ, 

α ἄὐτοῦ Οορὶ Δ πεοὶ τῆς ἄω, ΑΙμπι. 1, αἷσι. 

ῶ;. εἰς αμρ 

γ Δ 
25 -« 

ἣν “ ιἴ ν᾿ 77" 

τ -» 

[ἀ γ΄ 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦΟΙΝ. 

33. Καὶ ἐπιϑήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῇ τῆς ἁμαρτίας" χαὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐν τύπῳ, ὃ 

34. 

35" 

. δηυς. Αγχη). 4. 

σφάζουσι τὰ ὁλοκαυτώματα. 

τίας ἧς ἥμαρτε, χαὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. 

Καὶ λαδὼν ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας τῷ δαχ- 
τύλῳ, ἐπιϑήσει ἐπὶ τὰ χέρατα τῷ ϑυσιαςηρία τῆς ὁλοκαρκωσεως' χαὶ πᾶν, αὐτϑ) τὸ αἷμα ἐχχεεῖ 

.  Ν ΄ “- “΄ “Ἄιεςε ΄ 
παρὰ τὴν βάσιν τοῦ ϑυσιαςηρίου τῆς ὁλοκαυτώσεως. 

᾿ ρῷ ΄ ’ 2 φφ »’ ἰω 4 "2 ’΄ » Δ 5» λ ςῈὲε  :ε Ν  "᾿ 

τρῦτον περιαιρεῖται βαρ προβάτου ἐχ τῆς ϑυσίας τοῦ σωτηρία, χαὶ ἐπιϑήσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ 

τὸ ὙΟΙΑΣΉΚΗΝ ἐπὶ τὸ ὁλοχαύτωμα Κυρίου: χαὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ππερὶ τῆς ἅμα! 

Καὶ πᾶν αὐτοῦ τὸ ςέαρ “περιελεῖ, ὃν 

Ο.}" ( ΩΝ 

᾿ 
ΕΑΝ δὲ Ψυχὴ ἁμάρτῃ, χαὶ ἀχὅση φωγὴν ὀρκισμᾶ, χαὶ ὅτος μάρτυς ἢ ἑώραχεν͵ ἢ σύνοιδεν, ἐᾶν “ιε ὗς 

μὴ ἀπαγ[εΐλη, λήψεται τὴν ἁμαρτίαν. ἫἩ ψυχὴ ἐχερὴ ἥτις ἐὰν ἅψηται “παντὸς πράγματος 

ἀχαϑάρτου, ἢ ϑνησιμαίου, ἢ ϑηριαλώτου ἀχαϑάρτι; ἢ (τῶν ϑγησιμαίων βδελυγμάτων τῶν ἀχα-᾿ 
έ μ᾿ (εν: . “»ἰσιὶ ἐς νἱϑενν 

παῖδε βεζιαἱἱ εἴα, Ατλῦ. τ. 2. προσοίσει!) αβενα! δῖανυ. Οἴτοξ. 
αὐτὸ) αὐτω τς. (δι, Νῖίς. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ι"--ἀμαρτίας) , πες εἰ φῦ δὲδὶ μμμούαςεπι ι10. 
ἐτιϑήσι.) ἐπιτιϑησι γ4. ἱπιροιαι δίαν. Οἶτος. τὸν χεῖρα] ταῖς 
χτρας τον 108. Αππκηὶ Οοαά. δῥᾳυ!. Αγπι. Ἑά, -ἐ αὐῇου ἵν, Υ]], 

Χ, τς, τό, 18, 32, ς2, τό, ςΒ8, ς9, 64) γ8,) 73, 74. 76, 77, 83» 84, 
ὃς, τού, 128, 129, 130. 131. (οαιρί. ΑἸά. 1,|ρί. ὕλι. Νὶς. Οορι. 

Ἀτὰρ. 1. 2. 3. δίαν. Οεοῦζ. πῃ. τ. δδϊφυς. Αετῷ. Βά. - κίοπι 

ἐπὶ οβδιδό. πιίοσε Αἰεχ. κιφαλ.) -ἰ αὐτοῦ 1], 10, ς4, ς8, γ32, 

74 7ςν, τού, 114. τοῦ} κα 18, 30, 72. τῆς ἀμ φτ.) -ἰ αὐἷς 

4, 7ς. φιυριί αβεν! ρι9 ρίαν Οορῖ. καὶ σφαξ. αὐτ.), ς3. 
αφαξουσι) εχ κἰαόλ Αταῦ. 4. ἑοχαίεπι διᾶν. Οἴἶιος. αὐτὸ) 
αὐυτω ςς-. τ“ τιρι ἀμαρτιας ΤΥ, Υ]], τς, τό, 18, 20, 36, ς8, ςό, 

ς7, 58, (9, 64, 73, 77. 83, 8ς, 120, 130, 1311. Α΄. 106. κι. Νῖς, 
Ἄγαδ. τ. 2. δ,δν. Μοίᾳ. Οεοξ. ἡ εδόεπι 'π σμαγδῶ.. πιΐποες Αἰεκ. 
Ἔ το ψερὶ τηςαμ. Χ. -ἐ περι τῆς ἀμαρτ. 10, 1128. (οπιρί. ΤΑΣΓΡῸ 

(σεϊατυσι ((ἰϊ, δὰ περὶ ἁμαρτίας) ες ἱλαᾶσμον Χ. 1:0ί. ἐν τόπῳ] 
«30, 73. Αἰά. εν τω τ. 10, γᾳ, γό, τού, 110. (σαιρέ. εν τόπω 
ἀγνω ΤΠΆΓΕΟ δεῖμα τυβμο 110. δ) ὦ 32. ἐπ φαο ϑίαν. Οῇτοα. 
σφαζωσι) σφαξοσι τό, 75, 7ς» 84, ὃς, 129, 131. σφαξίκαι τιῷ. ἐο- 
Ζείανε Οὐεοῖε. Αγτι. 1. δϑϊφις. Απῇ. Ἑά. τῶ ὁλοχ.} ὦ ον 
τρόπον καὶ τὴν χιμόιρον εξ αἰγὼν (Β.) 118. - ἐν τοπὼ ἀγιω 20. 
ΑΙά. δίεν. Οἴγοζ. διαῦδεῖ ἐδάεπι πιᾶσζο ὃς. “Ὁ ἰπ ἵδχία εδάσπι, (θὲ 
υδς!Σ ἰπείυίδ δίαν. Μ|οία. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ λαζ.--τὰῷί, φωτπρίου ἴῃ οοπι. 397 α δος οἵ 40 ἴϊε 
ἰπιοαοεπε 18. λαϑφὼν} ηψεται το, τιοβ. Οδοζ. ὥς πιῶγρο 
δ:. ἄς πιΆΡξΟ ρείπιᾶ πιλπιὶ 29. τὰ τῆς] α τῷ τοῦ. ἀμαρτ.] 
“Ἢ ἡ. Ἀττῃ. τ. δϊηυς. πη. Ἐπ, δακτύλῳ] - ταὐτοῦ ςβ, 

59.  αὐῇου ΙΝ, ΥἹΙ], Χ, τς, τό, 18, 30, ς2, ς3, 64, γ2, 73» 74» 
57. 83, 84. ὃς, τού, 129») 130, 134. Οοαιρί. ΑΚ]. ᾿ρί. (κι. Νς. 

Αι. τ. 2. 3. δίδλν. Αγπὶ). 1. αἰ ᾳια Ασπι. Ὑ ἰόεπι ἰπ οπαγλῶ. 
πΐποῖς Αἰεχ. ἐπιϑύσε.) καὶ “πιϑησει 19, 1τοϑ. ΟΘεογ. δ 
τηνι οἱ ἱπιροπαί διαν. Οὔτσορ. τῆς ὁλοχαρκωσ.) τ. καρ- 

πωσ. 7 γ6, 84, τοό, 134. τ. ολοχανϊωσιως [Ν΄, τό, 29, ς2, ς4, 

το, κΓ 08, 1299 131. ΑΙ4, Αἰεχ. (ἕὑδς. Νὶς. ϑίδν. Οδοῦζ. ἄστη. 1. 
τῶν ολοκαυτωμαΐων γ4. Οορι. Ατδῦ. 1.2. ἔς 

πῖζο θς. ὥς εἰ ΠιΆΓΡΟ ρείμᾶ τπαπῃ 1390. καὶ πᾶν--χαὶ πᾶν ἰῃ 
φοπ. 3ς} α αἰϊεγυῖγα εἴ αι ἰδ ἰηϊοδοςπε 8ς. αὐτοῦ τὸ αἷμα) 
τοὺ ἀμνου τπαΓρζῸ ὑΓΙ πιὰ τπᾶπὰ 130. Ρεπίηει ἐοεῖδ αὶ ττροφατου ἴῃ 
οοτῃ. 3ς. ἐκχεεῖ) ιμάαε δίαν. Οβτον. Οεοις. παρα) περὶ 

Αια. βάςιν) ϑυρὰν 12. τῆς ὁλοκαυΐ.} τ. ολοκαρπωσεως Ἐ, 
τό, 20, ς2, κξῳ ὃς, 130, 13τ. (καῖ. Νῖὶς, εοζ. τῶν ολοχαυτωμδ» 

φὼων 19) 1Ιοϑ. “» μιπριίκυηι ΓΝ. ΑΙεχ. κἋ ςβ, τῷ. ορι. Αταῦ. 
1. 2. 3. 

ΧΧΧΝ. αὐτὶ τὸ ς.}] τὸ ς. αὐΐου γΑ. 8ῖλν. Οεοῦρ. Απη. :. 

δἰΐηυε. Απη. ΕΔ. , αὐτὰ Ατῦ. 3. πτριλεῖ } τοῤϊαι δῖαν. Οὐ- 
ὕορ. προξατον}) α 128. τοῦ ἄμνοὺ τὭαγρο ὃς. προξατ.--- 
ϑυσιαρήριον) α ἢξς εἴ υαε Πΐς ἰηϊετοεπὶ ς3. ἐκ τῆς ϑυσ.] ἐπι 

τῆς 9. 1.ο. απὸ τῆς 9. 1], ςθ, 72, 84. (δῖ. ΝΊς. ϑίαν. απὸ 9. 

Χ, τό, 18, 29, 32, ς8, τό, 6, 73. 74. 76, 77ν 82, ὃς, τού, 148, 120, 
130, 1317)134. (οιηρί. ΑΙά. 1ἰρῖς, ἐκ τῆς {9. Ατδῦ, 1. 2. κα οπι- 
πὶδ Αστῃ. τ. δἰδηυε. Αἰτη. Βα. τὸν σωτηρ.) α τὰ Χ, τό, τ8, 20, 
ςα, ςό, όῳ 7), 86, 84, ὃς, τού, 130, 111. (οπσιρὶ, 1ἱγνί. (ει. Νὶς. 

τῶν τελιόστων πατρο ((ς) Χ, [ρί. ἐπιβήσει) ἐπιθυσωι γς. ἀνοίσει 
118, ἧπροια! δ5ίδλυ. Οἴσορ. αὐτὸ δὶ ἐρ. 1] 9 ρ. αὖ, 1. , αὐτὸ 
ς8. δίαν. Οἰἶχος. α ὁ ἐρρ. 118. 
ΜΏ ομτὰ νοζα 4128 ἰδ ἰπςηαοει ς8. 

ἐπὶ τὸ τ" --οἰπὶ τὸ 22] α αἰϊοσ- 

ἐπὶ τὸ ὁλοκι Κυρ.} α 118. 

ον ῥ τ γιὰ σηῶι δέφεῖε αι, 

᾿ληοῚν “κὸμἢ ἬΒι 

ὶ τὸ ὁλοι.} ἐπι τὰ ὁολοκαυτωμαῖα τό, 19, 1) ς.9. 73. 74. 73» 76, 
27, 81, θῳ τού, τοϑ, 131, 134. (οιημ!. (Αι. Νὶς. ορῖ. ἐπι τὰ 

ὁλοκαρπωμαΐα ς4. ἀοία αν βολμπε Αταῦ.3. Κυρίου) λονεῖπο Ατλδ. 
1.2. τογαι ονεῖηο Ατλὺ. 1. Οεοῖς. ἐξιλασ.) ριοριδέ δἷαν. 
Οἴτοκ. περὶ αὐτοῦ] α 43) 77. τοί. σερὶ τῆς ἀμ.}] τ αὖ- 

του τς, 18, 118. Ατδῦ. 1. 2. -Ἐ μίεπι Νε ργαπιῆο [ν. -{ ἰάεπὶ 
(Ὁ 'ξ ἰπ Ἑσπιαγδές, τηϊβοες Αἰθχ 4 ῥεζεαίο τιν. τ. αἰἴᾳφυς. Αγη. Εά. 

,“»»"» ' ἐι 

2) εκ Αε᾿ 

ἧς} ην τ18. ἥμαρτι) ἐποιησε 77. πιλῦρὸ Κυριω 8ς. καὶ 

ἀἰφεϑ. αὐτῷ) α Απιθ. 5. γερείεινν τλυτασι Οεογί. 

Ι. Ἐὲων δὶ] α δὶ διαν. Οἴτος. Θεσῖξ. “ Α6Γ Ατιη. τ. αἰϊαυς. 
Ἀπ. Βα. ἁμάρτν, χα} α Βιΐ , 4. καὶ ἀκάση} και 

ἀκουσιι )ς. αν» «μαϊϊαενῖ ἴῃ ὑπὸ ἰοςο, (δὰ ἴῃ αἰΐο ὦ σκνάΐοσι, Αυν. 
ἐν σι οετ! ϑῖαν, Οἴἶτος. δ᾽ νοι “παάϊοεν! (ἢς) ΑΥδΌ. 3. φω- 

νὴν} φωνης 71. ὁρκισμοῦ} συνθήκης ΤΩΔΓΡΟ Χ. 1ἰρῖ, -Ἐ λεγαιὶ 
ἔρια ᾿ἰπεαπὶ ρεϊσια τῦλπι ΑΤτη. :. 

μοφτυρῆσει το, 59, 737) 1ο8. καὶ οὐτως μ-. 9. 
Αὐυζ. “1 ἐἰς ἀφ ὁδο “0: ΑΥδῦ. 1.2. εἰ 9 Π4ἴπἢΦ ἡμεγὶ οοπτα ἔκηε 
μην, ΑΙαΌ. 3. εἰ ἀϊε Ιοβὲ: ἀμήμ; εχῆβειι δῖλν. Οἰγος. ἢ ἑώρ.} 

α ἢ 129. φαὶ τοἱ οἰάετίε ΑΥΔΌ. 1. 2. σύνοιδεν] συνειδὲν 18, ςο, 
1ο6. πνυενὶ! ἐδδρ μάγια αἰϊφιοί ΑτΔΌ. 3. “ἐδν 2 9] χα ἐμπο β' Ατνδῦ. 

1.8. «1Ἃ46'ὶ ϑιαν. Οἴτορ. Οεοισ. ἀπαγγείλη) αναγίειλη ΚΤ, 
Χ, 19, ς8, ς9, 118, 129. (ὐοπηρὶ. “ιεεγὶ (ἔς, (δὰ νἱάεῖυγ εξ νἱάυπι 
{ςτὶριοε5) ΑἸὉ. 1. 2. λήψεται) καὶ ληψ. Ν]], τό, 18, 30, ς2, 
ς8, το, 64, γ3. ΑἸά. Τρ. Ολι. Νίς. Αυξ. ρεαρηϑαίε καὶ ἰπ ςἢα- 
τδέϊ. αὐποίς Αἰεχ ἠκπὸ ςαρίφί Αταῦ. 3. τὴν ἀμαρτ.) - αὐῇου 

1ς», 118, τ29. (Ἰοπιρί. ΙΔ. Αγαδ. 1.2. Ἐ ἰάεπὶ κα ῥγαιηο ἵΨ΄, 
Ἢ ἰάεπν Ὁ »ε ἴῃ ςμεγδῶ. πύποῦς Αἰὄσχ «α τὴν Αἴϑῦ. :. 

Ἡ ψυχὴ ἐκ. ἥτ.) α 7ς. ἡ ψυχ,] ἢ ψυχ. (ἅς) 82... κα ὄἡ 
Ἀγαῦ. τ. 2. “1 ανίπια (ορῖ. Αὐτοῦ. 1. Απη. 1. αἰϊᾳυς. Ατιπ. Εά. 
ἥτις) ἢ τ. ἐκειν)) 11. 1ΝῚῸ ΨΤΙ, Χ, τς, τό, 18, 19, 30, 32, 

ς2, 43, 54. ζ 5. τό, ςΒ, ζ0, ύ4, 72, 73) 745 76) 77ν 83. ὃς, τού, τοϑ, 
118, 1128, 130, 111, 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 1{ὶῥρή. (δι. Νῖς. ΑἹ. 

δίαν. Οὐἴγος. Οοοῦζ. Ατπι. 1. δἰ ΐφυς. Απτῇ. Εά. ἐὰν) αὟΥ ΙΝ, 
:ό, 18, ζ2, ςξζ,), 74. 84) τού, 130, 134. (δι. Ν!ς. Ευΐ, ᾿ἱ, 4. 

“πανὶ. 7}. ἀχκαϑ.] ονπεπ ἐπιρητνη Αταὺ. 1. ὠαντὸς}) α ἴῃ ἰεχζυ, 

ἰκὰ παδεῖ πιᾶγρο, 134. α Αγ. σ. αἰαυθς. Ασπὶ. Ἐκὶ. πραγ- 

ματθ} ῥήμαῖος πιαγξο 1ἱρί, ἀχαϑάρτου 15} πον ρανὶ Οτοζζ. 

ἃ ϑυριαλ.)} ἢς, (εὰ ἢ υποὶς ἱπεϊαί, Αἰεκ. ϑηριαλώτου] δωρυ»- 

λωτοῦ (ἂς) γι. ϑηριαλ. ἀκαϑ.} φαοα »»οὐπον δ ἔεγα ὑπρατα 

Αταῦ. 3. ἀχαϑάρτου 25], 72. ἢ ακαϑ. τό, το, 30, ς2, 53» 
73» 77» 81, τοϑ, 130. (δι. Νις. Αστ. 1. Αἰηίαυς. Αγην. Εά. ἢ 

τῶν ϑνησιμ. 13] α τῶν τ9θ. κα ἢ Οοιρ. τῶν ϑυνυσ. τ ----- τῶν 
ϑνησ. 2] α δἰιοσικγα εἰ φυα ἰὶς ἰηϊεηδοςης 118, Εὐυΐ, ᾿ἰ, 4. ΑΥδΌ. 2. 
Οεοῖσ. Αστὶ. 1. αἰϊΐψυς. Ασπῃ. Εἰ. βϑδελνγμάτων] ργηιυηε 
τῶν τς, τό,64. μεκηιϊπιης ἢ τῶν 1], ςς, 71. ργβδπητης οδάςηι, 
(εὰ ἣ υπείε ἱποῖυ. Αἰεχ. ρεεσγεσι νεσιπῖ, ὧς νἱάδίυγ, ΑΓΔΌ. 1. 2. 
βδιλ. τῶν ἐκαϑ.} φων οκωιθ.. βδελτ φων νων ΙΝ. τῶν ἀκα- 
ϑάρτων 12} αὐτῶν 18, 19, {9, 73). 1ο8. ἐπεμπάογιρη αμί οασυεγμ 

"ΟΝ βατογα ΑΥΔΌ. 1. 2. ἢ τῶν ϑγησ. χὶ. τῶν ἀκαϑ.}] ἡ ϑνησι- 

εἰ ἐρίε Ἰοὔὲε πεῖς 

μαιον χίηνους κκαϑαρτου τὶ α 39. ἅν ΚΣ ΤΣ ΤῈ ϑέεογανε 5. 

σεν ἄγαν ϑίλν. Μοίαᾳ. ᾿ τῶν ϑνησ. 2}, ἢ ςς. Αὐζι κα τῶν 
10) 1ο8. τῶν ϑνησιμ. 292] πεονεϊείπεα Αὐρ. τ. ϑνησ. χτην. 
τῶν ἀχαϑ.} σεν: φιοάὶ «Ἱ πιογεἰείπαινε Αταῦὺ. 1. κἸηνῶν} τῶν χτ. 
130. Οούψ. βδιλυγμαΐων ΙΝ. ἀκαϑάρτων 2] μη καϑαρων 
τό, ς3, 83, 131. (δῖ. Νίς. καϑάρων (ῇς, ςοιτυρίε εχ μη καϑαραν)} 

Ἔ η αψηται, ἡ ϑνησμαιου ἐρπετου ἀχαϑαρτου, καὶ λάϑη 
αΥ 

ΠΥ λει. ν 222) ": ὠ' τ» ,ΑἈ'Ὺ᾿ λιν 7 χα, 

«4 Ἂπ 

τε λ ρς 4:“ν" 

α ἐπ". ας 

ἜΣ ςς λ411:4-ς . σ΄, ̓- 

ΦΟΞΟΣΣ Ω 

᾿ κ 

γ᾽ γ΄. 

4. ἢ 

καὶ ὅτ. μάρτ.} χαὶ οὐαῊ »,Ἴάι, ΣΉ, «γεν 

ΓΆΥΤΗ 

“τι. ιἢ «(ἡ δον 

ϑνἷν γι γι 

͵, “»"" 
νυ Σ,Κ( 

᾿ 
ΡΣ ὁ τς ΟΝ 

νθιι,,..ι ν΄ “νιν ἀκ, 

᾽ “΄. 

. ἐ,»; πΞ- 

7 ν᾽ γ.7, 7.ώ., 

,, «2 
ΒΥ τ αν ΝΣ αὶ 

1, -.ε τὶ 

" 

ΟΥ̓ εἰ 

"““,᾿ “κῃ, « 



“Δ ΠΝ 

ἢ 

τ εὐ 
Ἴ 

εδο εν λιν 

Ἡ γεν 

τ, λλαὶ πλημμελήσῃ, ἫἩ Ψυχὴ ἡ ἄνομος, ἡ 

λ κοῦ 

᾿ ἄντος μεμιαν]αι τ τ8. 

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝΝ. 

νάρτων, ἢ τῶν ϑνησιμαίων χτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων, Ἢ ἅψηται ἀπὸ ἄχαϑαρσίας αἀὐϑθρώπου, 
5". ΄ ϑ -, 4 9 “Ὁ κὰ Κλ. ε ,. : ἰων Ψν ΙΝ ᾿ς ρ᾿ Νν, ἴω 

ἀπὸ “σ“ἀσὴῆς ἀκαϑαρσίας αὖτα, ἧς ἂν ἁψάμενος μίανϑη, καὶ ἔλαϑεν αὐτὸν, μετὰ τᾶτο δὲ γνῷ, 

αὑτῆς. 

ἡ διαςέλλουσα τοῖς χείλεσι χἄχοποιῆσαι ἢ χαλῶς “σοι- 

μεαῖδὰ μῆσαι χατὰ πάντα ὅσα ἐὰν διαςείλῃ ὃ ἄνθρωπος μεϑ᾽ ὀρχουὴ χαὶ λάϑῃ αὐτὸν πρὸ ὀφϑαλμῶν, 

Ὁ χαὶ ὅτος γνῶ, καὶ ἘΜῈ ΤῈ ἐν τι τὅτων, Καὶ ἐξαγορεύσει, τὴν ΒμΆΑΤΙΑΥ ἐμε} ὧν ἡμάρτηκε χατ᾽ 

Καὶ οἷσει “τερὶ ὧν ἐπλημμέλησε Κυρίῳ, περὶ τῆς ἁμαρτίας ἧς ἥμαρτε, ϑήηλυ ἀπὸ τῶν 
Ν, ΕῚ ΄, ΕῪ 2 3 5». “Ὁ -. «Ἂὠτε 7 “. » ὕ ᾿“ ν. “τῶῈΣ24ες-ς , 

προδάτων" ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας" καὶ ἐξιλάσεται “περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς 

περὶ τῆς ἁμαρτίας αὖτϑ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία. 

απ᾿ αὐτου, καὶ αὐὸς μεμιαῦϊαι καὶ ὠὐλημμελησὴ 23) 74,.7ζ: 76, 84) 
τού. -᾿ εαάεπὶ ἃς ργαηϑο 8ς. -Ἐ εδάσπῃ, πῆ αυοά α ἢ δηίε ϑνησι 
εἴ μαῦεαῖ του ἀκαϑ βίου, εἰ πλημμέλησει, 129. ροπὶξ δος Ιοςο 6ᾶ- 
ἄεπι, πἰδ φιοὰ α ἢ δηῖε ϑνηδ. εἰ Παδεαὶ πλημμελησει, 30. - ἐδάεπι, 

ΔΩ αυοὰ {τ τλημμελήσει ἰὰ ἤῃο, ς4) 77. 131. -Ἐ δαάςπ), πῇ φυοά 

α ἢ αψηται, εἰ μδδεδὶ πλημμελήσει, (δῖ. Νίο. -- εδάεπι, πἰᾶ αιοά 
α ἤ αψηται, εἰ Βαθεᾶπὶ ἡ ϑνησιμαιων ἑρπέων ἀκαϑάρτων ὅς. τό, 8 3. 
ἐ εδάσηι, πἢ χυοά πιαὶε μαθεαὶ λυϑη, ς2Ζ. -Ἐ οοπῆπιϊια, πἰῆ αιοά 

α ἢ αἱ ϑνησιμ. Οεοῦρ. -Ἐ ἢ ϑνησιμαιου ερπεΐου ακαάϑαρτου, και 

Ἔ δεμέ κιονεἰοίπογει τορεδέμοι ἱπαιιπάογαπι, εἰ 

ἐς ἱπφείμαίμς σὲ δῖλν. οίᾳ. -Ἐ ἡ ϑνησιμαιου ἐρπεΐῖου ακαϑαρτου 

[Δητιπὶ ςς. -Ἐ χαὶ λαϑὴ ἀπ᾿ αὐτου, καὶ αὐἴος μεμιαύΐαι, και πλημ.- 

μεληση, ᾿ὰ ργαπμο, ΓΝ. -ἘΞ εδάεγι {Ὁ κζς ἴῃ σμαγαί!. τηϊηοῦς ΑἸεχ. 
Ἢ ελάςπι, ηἸἢ χυοά τηαῖς δάδτις λάδη, Ευΐ, 11, 4: τηᾶγρο καὶ λαϑὴ 
απ᾽ αὐῆου, και μεμιαύζαι, καὶ τρλημμεληόη ὃς. - καὶ λαϑὴ απ' αὖ- 

του καὶ μεμιαύϊαι Χ, 18, 29. ΑἸΙά. 1ρ΄, ὥς τηᾶῦρο ῥγΐπιᾶ τηδηιι 
12.0.0. -“Ἐ εἰ αν ἐμίραπε εοπίγαχεγὶ εἰ (Σ »οϊίκεγ Αταὺῦ. 3. - εἰ 

»ογ  ποῦμηε γοβε με ἐιπιμπάογμπι, εἰ ἰαμεγὶ αὐ ἐδδε, ἐπσκίπαίμε οἵ 

δίαν. Οὗτος. -Ἐ ακε νιογἰσίπογεπι γορεϊδίενα ἱπιπεμμδογη, οἰ ἰαημον 

ἐπ ἐἰζο, εἰ ἐρίς ἱαφμίπαίμας οὐ, εἰ ἀεψωι ἐπ ἰο Αττὰ. 1. «Ἐς εδάδῃ, πἰᾷ 
αιοά α ἐπ 2). αὰ ἄπεηχ Αγγγεηὶ (ὐοάᾳ. 4|}1. Απῃ. Ἐά. - ἀκέ εαάα- 

ὌΝ: βέκογ ΜΕ ἐηιη ΜΟΥ) εἰ ἰαίμεγὶ! αὖ “Δ]ο, εἰ ἱπφμίκαϊμ; οἷ) εἰ {εἰοὶ 

Ἀγ. 1. 2. 
ΠΙ. Ἢ ἅψητ.) η «ψῆαι 2. ἂν αψηται γ). κα ἢ ςς. εἰ 1ε- 

ἐρο Αττὰ. τ. αἰϊφιθ. Ασην. Εά. ἀπὸ 1] α Ευΐῇ ἱϊ 4. ϑίαν. 
Οἴτος. ἀκαϑαρσ. : “- ἀκαϑαρσ. 29] αὶ δἰτεσιι. εἴ 4018 115 ἰηἴεῦ- 
Ἰάςεπὲ 29. ἀκαϑαρσίας 15] τῶν ϑνησιμαιων «χα. τὸν 108. 

ἀπὸ π. ἄκαϑ. αὐτῷ} α 72. ἀπὸ 2] εἰ ἀπὸ γῆς. ἡ απο, τό, 10, 

42) ξ4,) 73» 74. 76, 77» 84. 85. τού, τοϑ, 118, 134. ΑΙά. (1 ΝιΙϊς. 
Ἅπῃ. 1. δἰΐαυς. Αππτη. Ἐά. καὶ ἢ απο 110. ἧς --αὐτὸν] εἰ ἰεπ- 

“τοί πες πουεγι! ροἰϊωεξίφποπ (απ Αταῦὺ. 3. ἄν) κα γ4. Εα. 1. ς. 

ἐᾶν 73. μιανϑ} ἱπφωϊκαόμμ Αυσ. εἰ ἱπφιίπαίπς γμονε Οορῖ, 

καὶ ἔλαϑεν] καὶ λαϑη τ18. εἰ ἰαιεύϊι ϑ5ῖαν. Οἶτορ. κα χαὶ Οορῖ. 
αὐτὸν} α δίαν. Οἴἶτορ. μέα τῦῶτο δὲ] α δὲ ζ4.-. μ. δὲ τουῖο 
16, 19, 30, 329 73» 749 765 77, 89 τού, 108, 129, 1310 134. (ογρί. 

ΑΙά. (δι. Νὶςο. εἰ φοβῇ ἦος Θεοῦ. Αστη. 1. δἰΐᾳφυθ Ασῃ. Εὠὼ. 

γνῳ] ἐγνω ΝΥ, κ3, τό, 82. καὶ τλημμ.} α καὶ 8ϊαν. Μοί. 
πλημμελήσῃ] πλημμελησει 10, 759. 1το8. εἐπλημμελῆσεν 53. -Ἐ καὶ 
ληψῆαι τὴν «μαρτιαν αὐτου τοϑβ. - εδάεπι, πῆ αυοὰ Δ και, 
19. 

Ιν. Ἡ ψυχὴ) εἰ ἦομιο Οὐεοῦα.. εἰ απίπα ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ἡ 

ἄνομος, ] ἡ ἂν ομοσὴ τό, 32, ζ2, ς3, ς6, ὃς) 1321. Ευΐ, ἰη (Αἴ. ΝΊς. 
21. Ῥγοζορ. ἰδἰά. Οορῖ. ἡ ἐὰν ὀμόσῃ (αι. Νίς. φκαοωηφιε ἡμγα- 
οοε Αὺς. ἢ ἄν ὁμόση, ἰοὰ ἄν ὀμόση ἴῃ οματγαέϊ. τηΐποτε, ΑἸεχ. 
α ἢ ἄνομος Αταῦ. 2. ἐκχίεχ, (εὰ διτιοιιίο πηδίουϊιπο ργδειπῖς, Θεοῖς: 

ἢ ϑιας.} καὶ διας." ς3. ΑἸΔΌ. 1. 2. Θεοῖς. 4 ἀἰνίάϊε δῖαν. Μοίᾳ. 
για Λ' ἀϊνιάκαι δῖαν. Οἴἶτος. τοῖς; χείλ.] Ἔ ἀμ ἴῃ Ἰουλϊηϊηο 

ἌΓΆΡ. τ. 2, ϑϊαν. Μοίᾳ. α Ασῃ. 1. αἰϊϊᾳφις. στ. Ἐά. χῶχο- 
ποιῆσ.) καλοποιησαι γι. Αἰά. ῬΗϊο ἱ, 698. ἢ καλῶς ποιῆσ.] ἡ 

χκακοποιησα! γω. ΑἸὰ, ῬΏΠΟ], ς. η κακὼς ποιῆσαι 29. ἢ καλο- 

ποιησαι Χ, 18, ςθ, γ1, 128. 1ἰρῖ, ὥς ἴπ τοχῖ, 1εἀ τηᾶγρο ῥγίγηδ 

ΤΏΔΠι! λως, υἱ ἰορετεῖμηγ κάλως ποιῆσαι, 120. Ἢ καλοποιησας ΤΉΔΓρΟ 
εου πάλ τηλῃι 131. κα ΟΠΊηΐΔ 165, ς2, 73») 755 779 131. (ὑαἴ. Νὶς, 

ἐὰν] ἂν ΙΨΨΙ, Χ, τό, 18, 19, 32, ςς) ς8, ς9) 729.735) 745 755 τοῦ, 

τοϑ, 128, 129, 1309, 134. (πρὶ. 1ἰρί, (Δἴ. Νῖὶο, Εἰὐΐ. 11, 14. 
ἧς ἐν “6 Ὺ τ" 

διαςείλη} διαςελλει γι. (δῖ, Νὶς, διαςελληῆ ς2. ποιηση, καὶ 
4. ᾿ ο . - ε ν ε 

διαςέλλει 53, χαὶ τσαραθὴ τήδλῦρο Χ, 140]. ο ἄνπρωπ.] Ν 
8 Ὑ ε ΟΥ᾽ 

ἌΣῳ 242 Ιοῦ, 134. κα ΟἹΓΟΓΊΔΙΙ6 (ὐεοτρ. μεν ὁρχου] με. ορκῶων 
ψι ἃ ς Κ ’ Ἵ 

"32. χαὶ ὅρχου Οοπὴρ. -Ἐ εἰμς Αγαῦ. 1. 2. λαϑη αὐτὸν] 

Ἔ ἦος Αὔἴπι. 1σ. 4]}}- 
,: .-᾿ 

αὐτὸν} αὶ ϑίαν. Οἴτορ, 
οὐΐιμ: “μεν ἈΑταῦ. 4, 

Ἄχπ. Εά, 

λάϑῃ η] ἙἝ εἰ (ορί. 

ἰα!εὐὶ δῖαν. Οἶἤτορ. ΟἸὨδ, 

Ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἡ 

Αὐτή. 1. αἰϊηυθ. Ασπῃ. Ἐά. 
ἀπο οφϑαλμῶὼν 30, 32, ςζά, 73) 74) 76, 779 83. τού; 130, 131. (ΟΔὶ. 

Νῖς. Αττη. 1. 8116. πῃ. Ἐά. απὸ των οφϑαλμὼων ξᾳ, ὃς. 
ΙΝ, ΝῚ, Χ, 18, 29, ς3ν ού, ς8, 59. 64, 72, 129. (οπηρὶ. ΑἸά, 
11ρί. Επ.]. ο. Αυρ. Ατὰῦ. τι 2. 3. ὐδοῦσ. πηςοὶς ἱποϊυάϊε ΑἸεσ, 

εξ οφθαλμων τρᾶγρο Χ. 1ἱρ, Ὡς Αΐδῦ. 1. 2. καὶ οὗτ᾿ 
γνῷ} καὶ οὐ. ἐγνω τό. καὶ οὐκ ἔγνω 129. χαὶι οὐκ εγνῶ, χαι ουΐ. 
γνὼ ς3. αδείποερβς ὐεγο ἀρπουεν! ΑΥγαΌ. 3. 

59.) 719 72) τοό. δοῦρ. ουκ ἔιρτγαίοτιμῖ, ς6. ἐκ ἴῃ πο ἴοςο, ἔεᾷ 
ἀϊς ἰλ αἷϊο, Αυρ. λ Ασαῦ. 1. 2. δίαν. ΟὐἶχἋὮοξ. Αὐτὰ. 1. αἰ ᾳυς. 
Ἀπῃ. Εά.. καὶ ἂμ. ἕν τι τότ.} φωοα ῥβεζοατεν! ἐπὶ αἰίφωο ἠογαπε 
ἐπ φμὸ ρεζεσυονὶ ἐχ ἐς ΑΙΑΌ. 1.2. φαιοά ῥεζεσυονῖ ὅζο. Ατδῦ. 23. 

ὡμιαρτη} ἀμαρτει ς3,) 75. ἔξῶι ἐῶν λημμελητη 118. εἐξῶι οτε 
πλημμελησὴ 8. πλημμελήση ΤῆλΔΓρΟ 8ς. ἴς ΠηΑΓΡῸ ρηπιὰ τπηδηυ, 

120. ἕν τι] εἰς ἐν τι 118. εἰς ἐν ς8. ἕνανη (ἢ) ς4. εναντι 78. 
αὖ. 71. ἐν τινι ξ0, 72. 
αἰϊίφιε. Αὐπι. Ἐὰ. τουΐου 84. τουτοις (3. -{- καὶ ἐγαι οτι πλημ- 
μεέλησει ἕν ἀπὸ τούϊων ς4,) 75. “Ἑ Ωδ Καὶ καὶ ἐγαι οτι πλημμε- 

λησὴ εἰς ἐν απὸ τατὼν ΙΨ.᾿ -Ἐ ελάεηι ἕν δὲ ἴῃ Ἄομβσαίς. πηϊποζε. 

ἅλιααι : γεφεδρὶ! [2- 
ἐξαγορεύσει} εἐζαγορευση 1, 18, 72, 74.) 1ού, 130,.-131) 134. 

(οπιρί. Ευΐ, λὶ, 4. Αχῃλ. 1. αϊΐχιε. Ατπ. Ἑά. εξαγοραει (ἔς, Ἰερ, 
ἑοτῖε εἐξαγορενει) 0. μετανοήσει ἐΦ᾿ ὦ πμαρτεν τρᾶγᾷο Χ, 1ἀρί, 
εοηγεθμ: γεν Αὐρ. τὴν ἀμαρτ.] περι τὴν ἀμαρτιαν (ῇς) (9. 
-Ἔ ἑαντῆς ῬΆΪο ἱ, 6οϑ. περὶ ὧν] περι ἧς ΙΝ, ΝΙ], Χ, τς» τό, 

18, 20, 30, 329) 52, 43, τό, ςβ8, ς9, 64, 72, 739 77, 82) ὃς, 128, 139, 
13,0, 131- ΟὐΟμΡὶ. ΑἸά4. Τιἰρῖ, (δῖ. Νις. Εὐΐ,]. ο. ὥς, [εὰ ἧς ἴὰ 

οἰιαγαέξ, τΐμογε, ΑἸεχ. φηοὸ Αὐρ. ἐπ φιὸ δϊδν. Μοίᾳα φρο 

Ἀπῃ. 1. αἰΐᾳυθβ. Ασῃ. Εα. ἡμαρτηχε] ἡμῶρτε τςγ 19) 29. Ευΐ, 
Ι. ς. κατ᾽ αὐτῆς] κατ᾽ αὐΐων τ4, 74.» 73. 76, 84, τού, 134. 
Ἔ καὶ οἱσει τσερι ὧν ἡμάρτηκε κατ᾽ αἰων ς 4. 
α 72. Ε1]. ς. εογρ. Αὐπὶ. 1. ἡ]. Αὐηι. Εά, 

ΝΙ. Καὶ 1,371, 72. οἴσει} οὔένει, εἰ αἰϊδὶ αρένεί, Αὐρ. 
Ἔ ααρρ ΛΓΔ. Σ᾿. 2. περὶ ὧν ἐπλ.} 2᾽ορίεγ ρεζεαίωηι ἴα φμο βεζεα- 

ὉΟΣΙ 51αν. Μοίᾳ. 270 ρεεεαϊὶς φμαξ ῥέζςεσυδ Ἄττη. 1. αἰϊΐφυς. Ατηι. 

ἘΔ. τε ἀεἰϊδῖο εἴμ. Οοριί. Κυρίῳ] τω Κυρ. ΙΝ, ΝΠ, Χ, τό, 

18, 10.) 30, ζό, ς8, ς9, ὅψ, ὃς, 128, 120, 130, 131. ΕΌΠΙΡ: ΑΙ4. 

τρί. Ολτ. Νὶς. α τού. Αταῦ. 1. 2. περὶ τῆς ἀμ. ἧς ἥμ. 1} 
ἈΚ ῥγαα τς 8ς. ρῥγωιηαϊς καὶ τού. κα 72. ἜπρῸ δὰ λυτρον τῆς 
αμᾶρτιας Χ. ἁμαρτίας 1] -Ἐ αὐἴου τς, 54» 5.5) 74» 84», τού. 
Ευΐϊ. 11, 4. Ηἰεγ. ΑΥδΡ. :. 2. ἰάοπι Χ ΡΓΘ τ ΠῸ ν. -ἴἰήεπὶ 

Δι κς ἴῃ οπηγαξς. τηΐπογε ΑΙεχ. ἧς ἥμαρτε 15] ης ἡμαάρτηχε ὃς, 
118. ἡμάρτηκεν, (εὰ α ἧς εχ ἐποζο, Ὗ7ἼΙ. τπροϑατων} -Ἔ αὐτου 
ςς -πὰ ἄμωμον ῬΙΙο: ;, ότ4. ἀμνάδα}. ν 7ς- ἢ ἀμναδὰ ς9. 
Ε΄. 1. ς. ἢ χίμ.] α ἢ «8, το, 72. χίμαιραν) χιμᾶρον τό, 

1959 ξς. ἜἜνπαρ ΑπῸ. «. δ] ἰαθ. Ατὐπι. Εά, ὡμαρτίας 42} 
ἕ εἶκε Ατγδῦ. 3. -" λίπε (ἃς) Αγσαὶ. τ. αἰἴΐΐφυς. Ατγπ.. Ἑά. ἐξιλ. 
περὶ αὐτ.] τρι δ ἐξιλ. τ6. φγορίεῖ 27 ἐἠϊο δῖαν. Οἴξος. ἐξι- 

λάσέ. τ. ἂς ὃ ἱερεὺς} εξιλασούϊαι τα. α. οἱ ἐερεῖς 19ς.. περὶ τῆς 
ὡμαρτ. 4΄, οὐπὶ [44.] α 118. ΠΙΆΓΡΟ λυτρον Χ, «ρεζεαίο ἐπε ὅς. 
Απῃ. 1. εἴπου; πη. Ἐκ. 
ξό, ζο, 64, 725) γ3,) 82, τοϑ, 128, 129) 130, 121. Οορ!. ΑἸά, 

1ρί. Ηἰετ. Αυγ. δῖαν. Οἷἶτος. Αἰτῃ. 1. αἰϊΐαις. Απη. Ἑά, καἷδ 
ἴθχτιι, {εἀ Παθϑῖ ππᾶγσο, Αγαῦ. 2. ἧς ἥμαρτε 23] ΙΝ, ΥΙΙ, Χ, 

18, ς8, 0, 64, 72, 7ς.» 82, 1ο8, 1,8, 129. Οοιῃρὶ, [εἱρί. Ευΐ. 1, ς, 

Ηἰεγ. Ατπ. 1. δί]υθ. Αση. Εα. 

τη} (ἢ) 19. κα οἴ 144. Ατἴδῦ. 1. 2. 
ἡ. 85.,..χ16. χὰ, Οὗδξ ΝΟ, αὐτῷ ἡ ἀμᾶρτ.}) καὶ 53: 

58, τού, 118. Αταῦ. 2. 8[αν. Οἰΐγορσ. 

ΝΙ. 

χυει ς. οπιρὶ. Αυξ. 

ὉΠΟῚ5 ἱμοϊυάϊς ΑΙΟχ, κ ἧς 'Δη- 

ἧς ἡμᾶρτηχε τό, 30, 32, ζ2, 
« ε 

λῆᾶαμορτ, 

δὲ} α Οδεοσν. 

'Ισχυσὴ 1ξζ7) 32, 64, ὃς. 131: 

᾽ ᾽ ᾿ 
Γοΐιτη ςοπητηᾶ α τοῦ. ἰσχύη] ιδ 

ἰσχύσει τό. 

“πρὸ ἐφθαλμῶν] απὸ οφϑάλρου τό: 

ὅτος] οὐως τς, ς 10. 

τόἄτων) ἀπο ταϊ. ς8. δδν. Μοίᾳ. Ατα. τ.“ Χ ῥω 

αάνενψμς ἰρίμπε Αὐξ. ᾿ 

ΧΩ «ας. 

αὐτοῦ 41, ὙΠ, Χ, 18, 19, 3» 

7: 

»Ξ 

- 
πὰ 



ΚΕΦ. Νν. 

10. 

11. 

μι δ 

ὡ. ΥλΛ 

᾿ ἐν ἰμτίοα ΑἸδΌ. 3. 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱχανὸν εἰς τὸ πτρόδατον, οἵσει “περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῇ, ἧς ἥμαρτε, δύο τρυγόνας, 
ἌΛΔ 7 δ ρ" ΄ φ -.«.ε “΄ ΝΟ 9.9 ε ΄ .νΨ 5..»»κν ἢ δύο νοσσοὺς ππεριςερῶν Κυρίῳ, ἔνα περὶ ἁμαρτίας, χαὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα. Καὶ οἴσει αὐτὰ 

᾿ς Ν, ε ΄ .Ν » ἐ ε Ν Ἂς, Ν φ. ε ΄ “ς φ Ἅ 3 ’ ς ε ἃ 

πρὸς τὸν ἱερέα" χαὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πτρότερον' χαὶ ἀποχνίφει ὁ ἱερεὺς 
Ν Ν Ξ ΣΝ “Ὁ , ν τῷ ἀπε νας 

τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῇ σφονδύλου, χαὶ ἃ διελεῖ. 
“---.-.--ὄ .-Ἐ-“.- 

ε Ν ὃς Ν ρ᾿ ’ 4 Δ ἢ φ -Ψ “ᾶΤΖΔΣΝἝ . 
ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ ϑυσιαςηρίου" τὸ δὲ χατάλοιπον τῷ αἵματος χατάςραγΠεῖ ἐπὶ τὴν 

βάσιν τὰ ϑυσιαςηρίου" ἁμαρτία γάρ ἐς. Καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκάρπωμα, ὡς χαϑήκει" 
χαὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῷ, ἧς ἥμαρτε, χαὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. 
μὴ τὴ εὐ ὴ χεῖρ αὐτοῦ ζεῦγος τρυγόνων, ἢ δύο γοσσὰς περιςερὼν, χαὶ οἵσει τὸ ὁ τὴ αὐτοῦ 

περὶ ὃ ἥμαρτε τὸ δέχατον τὰ οἰφὶ σεμιδάλεως περὶ ἁμαρτίας: δχ ἐπιχεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἔλαιον, ἐδὲ 
ἐτιϑήσει ἐπ᾿ αὐτῷ λίξανον, ὅτ ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐςί. Καὶ οἷσει αὐτὸ «πρὸς τὸν ἱερέα' χαὶ ὃ αξ- 

ἄμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ᾽ αὐτῆς πλήρη τὴν δράχα, τὸ μνημόσυγον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον 

(κι. Νις. οἷσι 19, 108. ἐσχυ! ἡυης, (δὰ ἐσχνὴ ῥτίσθο, (Ής) ς9. 
τὸ ἰκ.} ρταπιτῦι ἥπεσε (ορι. εἰς τὸ πρρόξατεν, οἵσει} κα, ὁβέεναι 

φιόαι Ηϊοτ. τὸ πρόξ.} ἀμνὸν 29. ατὸ Ρ,, τό, 18, 10, ςό, ςϑ, 

49, 64, 73, 73ν 74. 75» 77ν 108, 128, 129, 130, 131») 134. Οοτηρὶ, 
Αἰὰ. ΑΙεχ. {ἱρί. (δι. Νίς. Ριμῖο ἱ, 6 τ4. οἶσε!) Κισαι διαν. Οἵ. 

ἴγος. αὐτοῦ 2} ,ᾳ 77. ῬΪο ]. ς. Απῃ. τ. δἰέΐφυς. Αγηι. Εά. 
ἧς ἥμαρτε) ἧς ἡμάρτηκε 32. αὕι18. νοσσοὺς]} νεοσσους Ν]Ϊ, 16, 

18, 29, 30, 32, ς2,) 53) 44) 46, (8, 59, 64, 71, 72, 73ν 74) 75» 76, 
γ7,Ἐθ4, 8. ὃς, τοβ, ε18, 128, 120, 130, 131, 134. (οπιρὶ. ΑΙά, Αἰοχ. 
11ρ6. ἕπτ. Νὶς. ΒΟ 1. ς. Ογε. ΑἹ. ἱ, ρας ρυπιδ, (31. Κυ- 

Ρ'ῳ}) τῷ Κυρ. ΙΝ, ΝΙ]1, ς4. τό, ς8, ς9, 74. 74» 82, τοϑ, 120, 133, 
134. Οοπρ!. 1ρύς πιᾶῦσὸ τω Κυριω Χ. Ρακυαϊτος τῷ ἴῃ σμλγδέι, 
τηίποες Αἰεχ. οἕσω δον Ἧϊκει. περὶ ἀμ.) ὑπὶρ ἀμαρτ. 

(ἰεσι. ΑἹ. ἱπ αἰυάοπς Ρεᾳ. τού. «μαρτίας 2" -- ἀμαρτίας ἷῃ 

εοα,. ὃ) α δἰϊεγυιγ. εἰ φυα ἰΐ5 ἱπιεβοςξοι 71. ὁλοκ.} ολφκδιυωσιν 
52. τὸ ὁλοχ. Ῥῖϊο 1. ς. 

ΝΠ]. Καὶ 1] α Απῃ. 1. αἱϊίαᾳυε. Ασττα. Ἑά. οἶσε!) μιταὶ 
δῖδν. Οὔἴτοζ. αὐτὰ] α Απῃ. :. δἰΐφυς. Απτη. Ἐά. πρ. τὸν 
“0. μμετάοὲ Οὐοτς. τροσαξε!) -“ αὐτα 84. οἕτηι Ηἰα. 
ὁ μρεὺς 1} α «8. Ατδ. «. ἃ. “ν ριξπιπυης ΓΝ. ΑἸεχ. τὸ 
πίξι τῆς ἄμ. πρότερον) τὸ π᾿ τῆς αμ. προξατον 134. «α΄. τῆς αμ. 
τὸ προ. ι6. α,κτὸσ. τῆς ἀμ. 84. α Κι )ς. α τῆς (9. Αἰοχ. 

τὸ τ} ΓΙΟΙΊ, ἡ χτροηὶϊ (ορι. ἀποκνίσει] δτοκνιῖι ξ 7. 

ἀποκιιση 110. δ᾽ν. Οἰἶἴγοζ. ανάκλασει πιῶτγο Χ. 10. γώνγ- 
φεεόι ἐτίο Αταῦ. 3. Η Ἑρεὺς 25} “ ρεαιηυπῖ ΙΝ. ΑἸεχ. 

α δ. 1... 3. κιῷ. αὐτοῦ) α αὐτῷ Απῃ. 1. αἱΐφυς. Απῃ. Ἑά. 
ἀπὸ τῷ σφονθυλου) - αὐ͵ου Κ΄, τς, ς8. Αταῦ. 1.2.  ἰΐεπι ὧν 
Χ ἴῃ ομααές. πιίποτε Αἰσχ. τενον Θ᾽ πιῶγρο Χ. ρ΄. αὔγωε σα 

καὶ ὁ) Λά ποκα ϑ8ιαν. Μοίη. διελεν) 

ἰ ἡ]ιά ταῦ. 3. 

ΙΧ. ῥανεῖ) εἰ άέϊει δῖαν. Οἤτορ. 
Αγπι. τι. δίᾳυς. Αστη. Εά. 

αἵματος 1] 1 ἡ ίας 

πιρὶ τὴς ἀμαρτ.) απὸ τὴς ἀμαρτ. 
73. πρὸ ἰλασμον Χ. 1 ΡΥ. δι) .« Οὐορι. καταλονπον) 
λοιπὸν ς:. καϊαλειῷϑεν ς1. καταγραγίι}}. καϊαγραγίισει τις. 
ξέαγγιει 75. αἰβενᾷαι δίαν. Οἴτος. ἁμαρτία γάρ αμαρτιοις 

, ὙΦ {ΠῺ}ἸΝ0 Χ, τςν τό, 18, 19, 29, 32, 54 ςζ, 46, ςϑ, (9, 64, 71, 
, 783γ 73ν 74. 73» 76, 77)ν 84. ὃς, τοῦ, 118, 118, 130, 131) 134. 
Οοιημ!. Αἰά. Αἰεχ. 1ἱρύ,. (αι. Νὶς. Ογε. ΑἹ. ἦν Ρατῖς Ρεπια, ξ1:1. 
αμαρτιοις ἰλπῖυπι 53. ιλασμος γὰρ τῶῖζο Χ. ἱλασμὸς πιαΓρῸ 
1ἰρί. φεία βεζεαἱ (Ομ. βγὸ βέζεαιο Αταῦ. 1. 2. ϑίδνυ. Μοίᾳ. 

, Χ. «Καὶ τὸ δεύτ.} Ὀἱ» (σσρι 130. και τὸν δ. το. Ὁοηρὶ. 44 
Λιαπάν Οεοτῳ. 8ιαν. Οἴδπος. πσοιήσε!}) σοιησεις 111, 19. μρί 
“ποιησῶ ἰῃ Ἑςμαγαέϊ. ηὐποες Αἰεχ γαείαι δῖαν. Οὔτος. ὁλοχάρ- 

πωμα] ολοκαύωμα ΙΝ, Χ, τό, 18, 29, 30, 32, ς2) 53» 54, τό, ςβ, 

49, 72. 73ν 74. 75, 76, 77, 82, το8, 118, 128, 130, 131; 134. 
ΑΙά. Αἴεχ. 1{1ρ΄. ὕδι. Νὶς. δίαν. ρεβεπηϊτῦι ὡς 71. ὡς 

χει} χαΐα τὴν χρισιν τῆῶργρο Χ. 1ρί, ὥς ΠΙΆΓΡΟ ΡΩΠΙΆ πηδηυ 120. 
καΊα τὴν κρισιν ὡς χαϑηκει ἰῃ ἱεχῖυ ὃς. μ χα βὶ Αππῃ. 1. αἰΐᾳυε, 

ἐξιλάσεται} - ττεριὶ αὐου ἵν, Ν]], Χ, 18, το, 29, 
30, 43» 44, ςς, τό, ς8, 64, 71, )ς, 76, 82, 84, ὃς, τοϑ, τ18, 128, 

λον 130) 134. (οπιρὶ. ΑἸά. μρί. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ῥεΐπιδ, ς3:. 
'δίαν. Ατὰθ. ι. 2. Οδοῦζ. Αστῇ. 1. δΐψυε. Απῇ. ΕἘά. -Ἐ ελάσπι 
ἰ πασᾶ. αὐποῦε Αἰεχ. ἐκ ἴδ τεκαιει αὐτέκν Ἡ ες. ῥγερἐἶει δίαν. 
Οἴμπος. ὁ ὧρ. περὶ τῆς ἄμ. αὐτὰ} περι ἀμ. παρ οὶ τό, 131. 
τιρὶ ἀμ. αὐτὰ ὁ δ. σιρὶ τῆς ἀμ. αὐτοῦ (ας) Ολ:. Ν α αὐτῷ ς4, 
ςᾧ 71) 74, 77» 108. Ογε. ΑἹ. 1. ς. δίαν. Οἴτος. προ οὐ. 
δἰ'ᾳυ!. Απῃ. Ἑάὰ. α τῆς ΑΙκχ. α ὁ μρεὺς, εἴ α αὐτὰ, Ηἷες. 

περὶ} απὸ ΙΝ. τῆς ἀμ.] τας ἀμαρτιας (ἔς) ς9. 'κὐτῷ] 
Λ 

᾿Ἑῶν δι}, δὲ τσό. ϑ8.ν. Οἴτογ. Οεοζ. “εἰ ὶ' Αστῃ. 1. ΧΙ. 
αἰἴΐσυς. Απῃ. Εά. εὐρισκῃ} ευρισχκει )ς, τοό. ἁισχνι. (Ἰες. ισ- 
χυὴ) καϊαλαδη Χ. 1ἰρίς πιδρο καταλαξη Βς. εἰ ἢς πιλγρὸ ρεῖπια 
ΠαΠι 130. χ. αὖτ.) ἡ χ. ανΐ. ευρ. ςς. ενρ. αὖὶ. ἡ χ, 110 ΝΤ], 
ς8. ΑἸεχ. κα αὐτῷ ἴῃ υηο ἰοςο Ρμῖϊο, (τὰ παθεῖ ἱ, ὁ14. ἡἐνυσπίαπ 
ἐκ πᾶπὰ εἶμ, Αττι. 1. αϊΐαυε. Απρ. Ἐά. ζιῦγος] ἰπ παιπ. ρῥυ- 
τὶ Αἰτη. 1. δἰϊΐᾳφυς. Απῇ. Ἐὰ. δι0} , Οεοις, γοσσοὺς} 
γίοσφους Ν]], τ8, 10, 30, 32) ς3, 54. 46, 78) 7{) 77ν 84, 129, 131. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 1.6. δι. Νίο. Ρμῖο ἱ, 614. γε. ΑἹ. ἱ, μασῖε 

Ρεΐπιδ, ς 13. καὶ ο)5.} . καὶ το, 1ο8. Ῥμΐο ], ς. δῖδν. Οἶτος. 
Οεοῖζ. Απη. ᾿. αἰΐαιε. Απῃ. Ἐὰ. οἷσει} οἰσὴ ς2. γα! ὅ8[δν. 

Οἴἶτοζ. εγὼ Ατῦ. ι. 2. δῶρ. αὐτιὰ} ϑωρ. σον ς2. (αι. Νῖς. 
α αὐτῷ ΡῬΏΝο ἰ. ς. περὶ ὃ ἥμ.) π΄ α ἥμαρτες ζἍ. (δι. Νῖς. σ. 
ὧν ημ. 15) (4. α ΓΡΝΐο Ἰ. ς. δίανυ. Οἰἕγοζ. δ“ νο2 βεζεαιθ φκοαῖ ῥεζεαυὶρ 
Οεοι- τῷ ο.Φ1} τον νῷι τς, τό, )ς. ΑΙά, τὸν υφει ς2, 72. 
του νφης (ς. τοῦ οἰφιν 82. τοὺ οἰφει ἰῃ εχ", σατὰ ἴῃ πιῶγφ. Χ. 
ρῶς. κω τὰ Ρμΐο 1. ς. σιμιδαλεως) εἰμιδαχιν ἵν, ΝΗ,Χ, τό, 
18, 19, 29, 32, 42, 41, (4, ςς, ξύ, ζ9, 64, 71, 72» 74, 75» 76, 85, ᾿ 
83, 84, ὃς, τού, 118, 128, 130, 131) 134. (οιηρὶ. ΑἸοχ. 1ἰρῖ, 

(αι. Νίς. Ῥμῖο Ἰ. ς. δϊδν. Οὔτορ. περὶ ἀμαρτ. 15) τ΄. τῆς αμ. 
ΙΝ, ςς» 74. π᾿ τῆς αμ. αὐῇου γ6, 84. τού, 134. ιλασμθΘ’ πιᾶγρο 
Χ. «φἈΒ οὶ, ς. οὐχ ἔπιχ. ἐπ᾿ αὖτ. ἵλ.} α Θεοῦ. εἰ ργαωπιῖῖ- 

ἴυηῖ ΑἸΔΡ. 1. 2, Απῇ. τ. δἰϑηυςἊς. Λγιι. Ἐά, ἐπιχεεῖ ) φεύχεεις 

16, ς1, 73, 77» 131. Οδῖ, Νὶς. ΣΝ ἐπιχρισει ῬΗϊο ἱ. ς. 

δίαν. Οἴτος. αὐτὸ) αὐτου ΙΝ. ΚᾺ 19. αὖον τό, ς5, γ3. 
δι, Νὶς. ἀντὴ Χ. Αροϊϊπαγῖυς ἰῃ δῖ. Νίς. δά 1. αντὴν 1:8, 29, 
ς4,), 7. 77γν 118. αὐτῆς Αἰά, [{ρί. ἐδὶ ἐπιϑήσε!) οὐδ᾽ ἐπιϑη- 
σεις 71, 73» 130, 131. οὐκ ἔπιϑησεις ΟΔῖ. Νὶς. πες ἐσιροασε δῖδν. 
Οἴἶτοςχ. Οεοισ. αὐτῷ) αὖο 11, 1Ν, το, 74. τού, 130, 134. 
ῬΗΐΐο ]. ς. αιὖον 10, 73» 131. Ολι. Νίς. αὐὔην 18, 29, ζ4) 72, 
7. 118. αὐτῇ Αἰά, [ἐρί, λίϑανον) λιδανωῖΐον ἰηῆπυδι ἴῃ 
τεχίυ εὐἀϊῖο, ((οὰ λίδανον ἐπ (οἀ.) Τδεοάογεῖ. ἱ, 184. περὶ 
ἄμ. 45] α περὶ ςς. ἱλασμὸς τηᾶγρο 1ἰρί. 

ΧΙ. οἵδε} ,εγαὶ δῖαν. Οἠἶζορ. αὐτὸ) αὐὔην Χ, τό, τ8, 29, 

30, {8, 43, τύ, ς9, 64, 72, 745). 76, 77ν 82, 84, τοό, 118, 1218, 120, 
111, 134. Οοπιρί. ΑΙά. {ὶρύ. (κι. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματα ρείπια, 
ς33. ΕΠε νϊήετις ΑἸΐογαπι Τυΐυπι Ιπϊεγργευπ). πρὸς τὸν ἱερ.] 
“πεν Οεογα. δραξαμ.] διξαμεινῷ" 732. πιᾶπν ργεἠεκἐκὲ 
δίαν. Οἶτος. ὥθοξ.ὀ ὁ ὁ ἱερ. ἀπ᾿ αὐτ.}) απ᾿ αὐῖ. ο Ἡρ, (4. Οοτηρί. 
Αἰεχ. Οὐδοῦς. ωπ᾽ αὐῆον ο μερ. 19, 75, 108. ὁ ὁ δ. ἀπ᾿ αὐτῷ ῬὨϊΐο ὶ, 
όι4. φΦ μρ. ἐπὶ αὐΐης Χ, ς8. 1 τρῖ. αὐτῆς κι" -- αὐτῆς 25] κα αἱ- 
ἴεγ. εἰ φυαὲ ἰὶς ἱπιεδοες ς8. α ελάςπι, ἐεὰ {ιρρίεν!ς τιλῆυ8 
(εουπάλ δὰ δητίια, 1]. τλήρη] πληροι 49, 75. δράκα) 
χέρα 49, 72. “Ἢ αὐἴου ΙΝ, Χ, τό, 18, 30, 32, 52, ς3» (4, ςύ, ξο, 

ὅ.. 73» 73» 74) 74ν 76, 77ν 82, 83, 8ῳ, ὃς, τού, 128, 120, 130, 1310 
114. Οορὶ. Αἰά. 1 Ἰρῖ. (δι. Νίς. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. Ἢ ἰάσπι ἴῃ 
Διρρίεπιεηϊο ΓΝ. -Ἐ ἰάεπι ἴῃ ματα. πιΐποσε ΑἸεχ. τὸ μνημ.} 
ἐπ ὑεεπτυδι Αγαῦ. 1. 2. δδν. Οεοῦσ. Ατγπὶ. 1. αἴϊᾳυς. Αττι. Εά. 
αὐτῆς 23) αὖῇον γ,. Αταῦ. 1. ἃ. α Ρ[ϊο 1. ο. Θὰ αὐτῶν δαῦει 
810]. ἐπιϑησε!) α 130ο. καὶ ἐπι9. ςς. Ατὰῦ. 3. ἐζεγει Αταὰρ. 
1. 2. ἐπιροιαι ϑίδν. Οἷἶτοςσ.Ύ τ ἐωάδ Ατὰῦ. 23. σούς. τὸ 
ϑυσιαρηρ. τῶν ὅλοκ.} τω ολοκαυΐωμα (ἢς) 75. τῶν ὁλοκ.} ἔπι 

ρμεασυιίαυηι Κ΄, Ν]Ι, Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 52, 54, τ, ς8, ςο, 
78, 73, 77ν 833. 85, 1290, 130, 131. Οοπρί. ΑΙά. 1εὶρί. λει, Νὶῖς. 
Διαῦ. 1. 2. 3. Ρεαιμϊ ἰάςπι ἱβ ςμασγαδς. τηίπογε Αἰεχ, ψερι ργζῶ- 

Καὶ ῥανεῖ ἀπὸ τῇ αἵματος τοῦ “περὶ τῆς 
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ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

ἫΝ " οςς ΚΦ, 
Τῶν ὁλοκαυτωμάτων Κυρίφ' ἀμαρτία ἐςΐ, Καὶ ἐξιράσεται περὶ «αὐτῷ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἅμαρ- 18. 

τίας αὐτξ, ἧς ἥμαρτεν ἀφ᾽ ἑνὸς τῴτων, χαὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ" τὸ δὲ ΚΣΤΆΛΕΘΟΕΝ ε ἑςαι τῷ ἱερεῖ, 

ὡς ϑυσία τῆς σεμιδάλεως. Καὶ ἐλάλησε Κύριες πρὸς Μωυσῆν, λόγων, Ψυχὴ ἣ ἂν λάϑη αὐτὸν 14. 15. 

λήνη, χαὶ ἁμάρτῃ ἀχουφίως ἀπὰ τῶν ἁγίων Κυρίου, χαὶ οἰφεητῆς πλημμελείας αὐτῷ ὠ τῷ Κυρίῳ 

χριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προδάτων, τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ὡγίων, περὶ ὃ ἐπλημμέ- 

λῆσε. Καὶ ὃ ὕμαρτεν. ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἀποτίσει κὺ τὸν καὶ τὸ ἐπίπεμπῖον τπιροσϑήσει ἐ ἐκ. αὐτὸ, τ6. 

χαὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ" χαὶ ἃ ὶ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ χριῷ τῆς πλημμελείας, καὶ 

ἀφεθήσεϊαι αὐτῷ. Καὶ ἡ ψυχὴ ἣ ἂν ἁμάρτῃ, χαὶ ποιήσει μίαν ἀπὸ τσασῶν τῶν ἐγτολῶν Κυρία, 17. 
ὧν ἃ ὧν ἃ ὁ: δεῖ 1 ποιεῖν, χαὶ οὐχ ἔχνω, καὶ πλημμελήσῃ, χαὶ λάδη τὴν ἁμαρτίαν, Καὶ οἷσει χριον ἄμω- 18. 

μὸν ἐκ τῶν ππροδάτων, τιμῆς ἀργωρίου εἷς “πλημμέλειαν ππρὸς τὸν ἱερέα" καὶ ἐξιλάσεται “περὶ 

αὐτοῦ ἡὶ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐταῦ, ἧς ἠγνόησε, καὶ αὐτὸς ἀκ ὕδει" καὶ ἀφεϑήσεται αὐτῷ. 
τ ϑλυ μμει γὰρ τλημελειᾳ ἔγαντι Κυρίου. ἢ 10. 

ι. “20 θννεννν ῤ} Πα μα νγιρί « ἔι 444 “. 1.5. »Ὴ “ἴομεν πς, κ«υἵξ: “έν 

γηΐτῖς 128. πρροσφορον τπᾶτσο Χ, 1 ρί. Κυρίῳ} ἐν Κ΄ 84. ϑῖαην. Οἴτος. τῶν αὙ.} ἰδ πππν. ππρυατὶ ΑΥΔΡ. 1. 2. ἐπο- 
Κυρίου 19, ς4, 75: Ογτ. ΑἹ... ς. τῷ Κ. Οοπιρί. οογαια Τοναίπο. πέσει] ἀπόϊισαι 71, 118. αποτειδὴ (Π6) ΓΝ. γερεπάαε 51αν. Οῇτορ. 
Οεογς. ἁμαρτία ἐρί) α 75. αμαρτιας γὰρ τῦὶ 10), 53. 103. αὐτὸ ΧἼ ΑἸΝΨΙΣ, Χ, τς, τό, 18,30, ς2, ς3» 545). τό, ς8, ςο, ὅς, 72, 
(οπιρὶ. Αγδδ. 1:. 2. δλν. Οὐἶἷγορ. αμωρτιὰς ἐξὶ ΙΝ, τς, τό, 39), 73,74» 78) 76, 77. 84) 85) τοῦ; 1209, 130, 1317) 134. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙάι 

42) 29) 54.) ξζ, τό, ςβ, 64, 735 745 76, 77. 84, 8:5 τού, 118, 128, Τ[Ιἰρί. (δε. Νίς. δίαν. Οἰἶγορ. Αὐτὴ. 1. αἰϊΐψυς. Αγπι. ά. υπεὶς 
130, 131) 134. Αἰα, Τὐρῦ, Ολῖ. Νὶς. Οεογρ. ἔς, [δά ὡμαρτίας 'α ἐποίυάϊξ ΑἸεχ.. . ἴῃ ὕπο ἴοςο, ζδιξ Βαδαεῖ δἱϊδὶ, Αὐζ. αὐΐω 1οϑ. 

οἰαγδέϊ. τηΐπογα, ΑἸεχ. εχρεϊηϊς τὸ τῆς ἁμαρτίας ἐςί Οορί. ,,ο αὐτὰ ες. καὶ τὸ] α τὸ ΑΙἰά. , καὶ Θθοτς. ἐπίπεμπΊ].] 
δεεεαίο επέρε ἐμ, [εὰ ἐπὶπε ἀπιοὶβ ἱποϊυζιπι, ϑίαν. οΐᾳ. φωοπίαα ὸ τ αὐ͵ω τ18. τροσϑήσει} προσοίσει 18. ἐπ᾿ αὐτὸγλεπ᾽ αὐϊω σγ» ͵. ὦ 
δεζεαο Απι. τ. αἰηυε. Απη. Ἑὰ. τό, 845) 39, 75, 131. (δι. Νῖς. καὶ δώσει] α καὶ σός. 

ΧΙ]. ἐζιλάσ.] ογαῤὲΙ Ἡείγς. νορίεἰεί δῖαν. Οἰἶξγορ. περὶ αὐτὸ τῷ ἱερ.} ἐμῇ, “αανάωὶ Ατβδ. 3. καὶ ὁ ερ.} κα ὁ ἱερ. (τ. Νὶς. 
αὖτ. ὁ ἀρ.) α ς3, 7γ4. κα τοερὶ αὐτῷ 75) το. ομερ. τ΄. αὐ. 320, ϑ8ν Απῃ. 1. ὁ ἕερ. ἐξιλ. περὶ αὐτῷ το. αὐἷου εξιλ. ομερ. τό, 30. 
8ς, 130, 134. τοερὶ τῆς ----τότων] αὶ ἴδες εἰ 4ιδε 119 ἰηϊοιζαςσεπε ἐξιλ. π΄ αὐτου ο τερ. ς4γ 73» 75» 77» 86ν 130, 131. κ ΤΈΡΙ (μὸ) 72. 

118. 6ἰ ριφεπαἷς Ηείγοῇ. αὐτοῦ 23] -Ἐ οἴερευς γ4. Ἃ 54ν. ἐν τῷ κριῷ} ἴπ νιεσμογίαίϊ Αὐδθ. 1. 2. εογαν ἤροπιῖπο (Βς, 4υ ΑΗ ἐν τῷ {,γὶ ΩΝ 
Οἴσοσ. Απηρηὶ (οαά. αἰϊφυ,. Απη. Εά. ἀφ᾽ ἑνὸς τάτ.} ἐφ᾽ ἐνος κριω ἱπιο]]εχετίς Ἰρίεγρτεβ ςε σοσιρεπάϊυπι νοσυτῃ ἐναῦἷν του Κυριου) [κα Ὁ 
το 53... αφ᾽ ἕνος αὐων γ3. εφ᾽ ἔνι τοῦτ. Χ. εἰρ., , Ἠεΐγο. ϑίαν. Οἴξπος. τῆς σλημμ.} Ἴὀχρεΐπις ἴῃ δοουΐδεῖνο οἷαι δῖαν. ῖ 

τῷ ἐερ.} ,αρνάοιίς ἨείγςἈ. ὡς] ὠσπερ τό, 39, ς2, δι, 73) 4, Οδιορ. - ἐμ ΑἸ. 1. 2. 3. 
γ)ς, ,γ6, γ7, 83) 84, ὃς, τού, 130, 134. (αἵ. ΝΙο. ϑυσία]) ἢ ΧΥΠ. ὝΦοευπι σαπητᾶ ουπὶ ἴ44. ἴῃ ςΑρὶϊε α το, 118. καὶ 15] 
ϑυσιν, 11, τς» τό, 18, 39, 2, 54, 58, 64, γι) 72, 73ν 745755» λ72.:  ἐὄἔἧδ ψυχὴ] α κἡὶ Χ, τό, 18, 32, ς3, 54» 5, ς8, 71) 72» 73, 
γό, γ). 83, 84, 8ς, τού, τοβ, 118, 131) 134. Οοπιρί. Αἰεχ. Γρῦ 74) γς»,,)6, 82, 84, τού, 129, 130, 131) 134. ΟΠ, Αἴεχ. 1ἡρῇ, 
Ολι. Νίς. καρπωμα τρδῦρο Χ. 1ἱρῇ σεμιδαλ.} αἰνέσεως τσ (αι. Νίς. Βαΐ, ἴ, 218. Αὐτὸ, 1. αἰήαυς. πῃ, ἙἘά. ἦοπιο Θεοῖς. 
8ς. ἴς Πρὸ ῥΓΠΊΔ πιᾶπι 130. τ ἣ ἄν] ἐὰν ς3. ΑἸοχ. ἡ τᾶν 32. Βαΐ,]. ς. α ἢ Ευΐ, ἴ, 4. Οεογρ. 

ΧΙΝ. Καὶ) α Οεοῖψ. Απτ. 1. αἷϊφυς. Απτη. Ἑά. πρὸς Μ.] ποιήσει} ποιησὴ ΙΝ, ΝἼΙ, Χ, 18, το, γ4, 130, 134. (ομρὶ. ΑἸδχ. 

ΜΙ εοῖσ. εν Μοίς Αττι. 1. αἰΐαυς. Αστῃ. Βά. λέγων] ἰ Αὐυρ. Βαεΐ. ]. ς. Εὐυΐ. 1, ς. μίαν) Ἔ ἀνομίαν ς3, ςό, γ1. τα ριὶς 
δϊεεύαε (σεοῖσ. εἰ ἀκ Ατγπι. τ. δἰπαυθ. Αὐπὶ. Ἑά. ἴθΟ, ἰδἡ {ιργαίοτρῆξς ῥυΐπηα πιδηι5, Αὐτη. τ. ασῶν} , Αταῦ. 

ΧΡΝ. Ψυχὴ] η ψυχη 128. ἢ ἂν) α ἣ τοῦ. εν 11, ςς, 1. 2. Κυρίου] του ΨΚ. 18. κα 44. Εὐ[.]. ς. ἔγνω] -᾿ ἡ) 

118, τ29. (ὐοπιρὶ. Αἰεχ. Ἔ Βεροσε, ἴῃ Οὐ. Νὶς. Αυρ. δἷ'αν. ΟἹἱ- Α:δΌ. σ. 2. καὶ σλημμ.] α καὶ 85[αν. Οἰἴγορ. πλημμελήσῃ} 

ἼἜΟΣ. "τᾶν 32. Ατῃη]. 1. ἣ ὧν λαϑῃ] η αναδαάλει (ῆς, σογγιρὶς τλημβελησει ξ0., 75. λαϑη} λαϑὴ τό, 73» 57. λι. Νίς, ὡΣ- 
εχ ἐν αναλαξη) ςο. αὐτὸν} αὶ 19, 1οϑ, δίαν. Οἴἶτορ. Αππ. τ. πουεγὶ νεὶ οονηίεγης ξμεγὶς Αταδ. 1.ἕ 2. τὴν ἀμαρτίαν) ἀνοίαιαν 
αἰπαυὲ, Απη. ΕΒ. αὐΐω (ς) .ς9. αὐτὴν ςζ2, 535. τό, ς8, 129. ΠηλρῸ ὃς. εἰ [ἴ4 τηλῦρο ῥτϊπιᾶ τηῶπιὶὶ 120. 1- αὐῇου ΙΝ, ὙΠ], Χ, 
(οπιρὶ. Ὑμεοάογεῖ. 1, ς. Οὐγ. ΑἹ. ἵ, μώτε ρήπια, ς 34. λη}}) εις, τό, 18,30, (2, ς3, 44, 5ό, ς8, ς9, 64, 72, 73» 74γ 73» 76, 77)» 
οὐϊιοίοπε Αυρ. Ηϊοτ. ρεζεσυενῖέ Ἄττῃ. τ. κα Ασπιεηὶ Οοαὰ, αφυϊ, 8., 8ς, τού, 128, 130, 1319) 134. Οὐπιρί. ΑΙά. Τρ (αι. Νῖς. 
Απι.. Εά. ὠμάρτῃ) ἀμαρτησὴ ιύ, 30, 775) 85) 30, 131. Ομ, ἘΕυ0.]. ς, Αὐρ. Αταῦ. 1. 2. ϑίαν. 1- ἔλθπι ἴῃ ςἰιαταῶν, πιΐπογε ΑἸεχ. Νίς. 1λαεαέ Αττη. 1- ἀκουσίως} εκῆσιως 53. Ἰχουσίως 18. Ὑ ἐμά Θεοῖς. κα μάπιο, (δὰ {υργαίοπρῇς ῥγΐηνα πιάπας, Αγπι, α. 
οὑγίων}) -Ἐ ἁ ίκς Αττα. 1. αἰϊϊαιο. Αι. Ἐκ), Κυρίου, καὶ οἷσ.] ΧΥΙΠ. Καὶ 13], Βαΐ, ἱ, 218. 8ϊ2ν. Οἴτος. Θεοῦ. Απη. τ. 
ΚΚυρίω κριον ἀμωώμον οἱσ. 53. κα καὶ Αυρ. (ἀδογσ. Αὐπὶ). 1. αἰἴαῃςιΚ ἀδἰΐφυε. Αται. Ἑὰ. ΠῚ ἐὸν 77. Αυς. ναι ϑῪ, οΟἵ- 
Απη. Εὐ. οἴσει] οἰση ς2. 5|1ν. Οἴἶτορ. εἰσοίσει κριὸν Ευΐ, ἃ, 4. ὅσο.  εἰίαη Αταθ. 1. 5. -Ἐ (προγαῖοι οτς. ἄμωμον-- 
τῆς τλημμ.} απὸ τῆς πλήμμ. ς2. (αἵ. Νίς. τῷ Κυρ.)} , 75, λημμίλ.} α Βας εἰ ἐπὶ 15 ἰῃιοηλοεης Ευΐ, 1, 4. α ὥμωμον ἴπ 
κριὸν ἅμωμ.} α 29. κα δὶς ς3. ἐκ} απο ςς. σίκλων] ας. ὕπο ἴοςο, {εὰ ἁρῃοίςϊε ἴῃ α]ο, Αυξ. ἐκ τ. ὁ] α Αια. 3. 
σικλονῦ 32, ζ4. (τ. Νίς. εἰ ἔς, υἱὲ νἱάείυΣ, 75. εἴ ἧς Ἰποειῖυθ 'π. εἰς τολημμέλ.} ες ΧΟΤΡΟΤῚΝ ΠΊΔΓΡῸ Χ, 18. 11ρί. φγαίία ρεζεαιὶ ϑῖδν. 
(3ι. Νίς, κ' τᾶτρο Χ. κ σίκλων ἰῃ τεχίῃ ς8, σικλωνν 18. ὔΟἴἶξσορ. . «ὡρὸς τὸν ἱερ.} τῷ ἀρχιερεῖ Ευΐ(. 1. ς. α σεοῦσ. ἐξ- 
Ἀπη. 1. δἰχιθ Απῃ. Ἐά. Ἐξ χχ ροϊμῆς φυννφμαρίκπία βεῖ!: αἷς Ιλάσ.ἢ 2γορέμε! δῖαν. Οἴτγορ. (περὶ ὁ αὐτοῦ } περι αὐἷον (Άς) ξ0. σ»»» ἡ) κ, 

ἄπτθδι Ἠείγοδ. Μείογωνι ἀμογμσι δαν. Οὗτος. ςαϑμὸν πιᾶγρο (αἴ, ὁ ἱερ.] κα (3. ἄγν, αὐτῷ κα αὐτοῦ Ἄττη. 1. αἰΐχυς. Ατπλ. Εά4. 
Νῖίς.. σαϑμὼν πεγρο Χ. 1ρῖ, τῷ σίκλῳ] τοῦ σίκλου 111. τῷ καὶ αὐτὸς] καὶ ὅτος Ευ..1. ς. ὀἼἌἼἊἼφι3.} “Ἔ φωοά ἀεϊίφαε Θεοῖς. 
σίκλῳ ἴῃ Ομλγαξξ, ταϊπογα Αἰοχ. ἔν σίκλῳ. Ἱποαιπὶις ἱπ σας, Νς, εν αὐτῷ} α Οεογρὶ 

᾿ φαϑμὼ ταᾶτσο Χ. 1Δρί. (ει. Νῖς. τῷ σ. τῶν (γ.} κα ταῦ, 3, ΧΙΧ, ἙἘπλημμ. γὰρ Ὁλημμ.} τδῦσϑ τ ΠῚ πχῖπο αδικηση αδὲ-ς 
τῶν ὧγ. 22] τω ἀγιω ΙΝ, Χ, τό, 18, 29, 32, 52, 53») 54) 56, .8, .9)9) κημα (0) 130. κα γὰρ Οεδρ. πλημμελείᾳ} α ΙΣ], ς8, το, 
ὁ, γἱ, γ2. 73. 74) 7γζ, γ6, γ7, 82, 8... ὑπ τού, τοϑ, 118, 128, 129ς., 72. Θεοῖς. μ Αὔρ. ἱπ υδο ἰσρο, εὰ παδεῖ ἰῃ αο. διαδεῖ ἴῃ οἢλ- 
31,134. (οπιρὶ. ΑΙά, 1ἱρή, (κε, Νίς, Αὐρ. 8.αν, Οἷἶἴγοσ. αγιώ τσαξξ. τηίποστε Αἰεχ. πλημμέλειαν ὟἼ], τς, 29, ς3, 4ς) τό, 82. 77 

9. ἰποειῖυ5 ἴθ (ὐλϊ. ΝΊς. πιασρὸ Χ, τὶ ἱρί, (ὑατ, ΝΝῚς, τοὺ ἄγιονυ (οπρὶ. Βαί. ἱ, «18. Ἠείγοἢ, Ασῃν. 1. αἰδίχιθ. Ασπ). Ἐά. Ἔ πλημ- 

τς. Ηείγοῃ. Ασπι. αἰαυθ. Αὐτὰ, Ε Βα. περὶ 5] τσερι ὧν 64, μελησιν ΙΝ, ΝΠ, Χ, τό, 18, 29) ς2,) {49 ςύ, 64, 73, 77, 82, ὃς, 128, 

1:28. , Οὔχὴ 14η. τα Οἴζοσ. ἐπλημμ.. ] Ἡ επ᾿ αὐΐω 19. ἢὶς 1107131. (πρὶ. Αἰά. Αἴοκ, Εἰρί. (δς. Νὶς. Ἔ πλημμελειᾶν 74, 

αου ἀμιησιυπέ Αγαῦ. 1, 2. γό, 84) τού, 134. Αὐρ. -Ἐ ἐπλημμέλησε ΄ὠ΄ἥλημμελησιν (ἢ6) 120. 
ΧΥῚ. Ὥοξιπι σοσγοιηδ οἵτὴ ἴα. δὦ ἤποπὶ δρις αὶ 10. καὶ Ἐ πλημμελησεις γχ.. Ἔ σλημμελήμασιν ς3. “Ἑ ΔΙῚ Ἀττι, τ. 

ὃ---οὐτὸ 19] εἰ αεείρίει ἐμά ἐε (απέξίε Ἀταῦ. 1. χαὶ 8] καὶ ὃ 74.) αἰϊΐφυε. Αγηι, Εὐ. 

υδ, 84, τού, :34. καιὸον (ζς) τό, 12:. καὶ ὧν 7). «ἃ φωϊδιε νεῖν 



ΚΕΦΟ.ΧΊΙ. 

ΔΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

ι.2. ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ψυχὴ ἣ ἂν ἁμάρτη, χαὶ «παριδὼν πιαρίδη τὰς ἐν- 

τολὰς Κυρίου, καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν ππαραϑήχη, ἢ περὶ χαινωνίας, ἢ περὶ ἀρ- 

παγῆς, ἢ ἠδίχκησέ τι τὸν πλησίον, Ἢ εὗρεν ἀπώλειαν, χαὶ ψεύσηται “περὶ αὐτῆς, χαὶ ὁμόση 

, Ὅλο, Νίς, Εὐ 1. ς: 

88Δ.2 Ν  εΝ»νἝΔφῪ ϑ ΝᾺ, ᾽ ν δ φΦΧι φ’ ὃ »», 4 ε φ 9 7 ΜΝ 

ἀδίχως περὶ ἑνὸς ἀπο πάντων, ὧν ἐᾶν ποιήσῃ ὃ ἄνϑρωπος, ὡςε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις" Καὶ ἔςαι 
ε« ΣΧ « “ . “΄ . » :; . “ αν Ἅ ΣΝ ἜΣ Ἢ 
ἡνίχα εαν ἁμάρτῃ, χα! πλημμελησῆ, χαὶ ἀπούῳ τὸ ἀρχαγμᾶ, ὁ ἥρπασεν, ἢ τὸ ἀὐοιίχημᾶ, 0 ἢοι- 

Ἅ “ ν ϑή ΄ 29 ) “᾿κ“ “ φ “. δ ζΩ Ἂ ν - ΄ 
χησεν, ἢ τὴν πταραϑήχην, ἥτις “΄αρετέϑη αὐτῷ, ἣ τὴν ἀπώλείαν, ἣν εὕρεν, Απὸ παντὸς πρράγ- 

φῷ ὔ 4 ἃς 3 

μᾶτος, ὃ ὥμοσε περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, χαὶ ἀποτίσει αὐτὸ τὸ χεφάλαιον, χαὶ τὸ ἐπίπεμπ]ον προσ- 
ϑη » 53 δ ωα͵ΝἙΝ ’ ι"ς ϑ,.ϑ. ὁ 55 δώ ᾽ ἡμέρα ἐλε 95 

ἥσει ἐπ᾿ αὔτο, τίνος ἐςὶν, ἄυτῳ ἀπούωσει ἢ ἡμερᾷ ἐλεγχθῇ. Καὶ τῆς πλημμελείας αὐτϑ οἵ- 
ω) ᾽ “ ,4,κ".( ρ. ΄ Μ ρ. 2» ἃ » Ν .«-» ΄ 

σει τῷ Κυρίῳ χριὸν ἀπὸ τῶν προδάτων ἄμωμον, τιμῆς, εἰς ο ἐπλημμέλησε. Και ἐξιλάσεται 
. » φῬῸ 4 ς ἉἍ ϊ 4 φ΄ ῆς 9 ξ΄ » ρ0 νκεΝπκς ) ) ϑ)ΝςἙ" ΄ Ψ{ 9 ξζ΄ "κ 

περί αὐτοῦ ὁ ἱερευς ἐναντι Κυρίου, χαι ἀφεθήσεται αὐτῷ Τερι ἐνὸς ἀπὸ πᾶντων ὧν ἐποίησε χαὶι 

ἐπλημμέλησεν ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, “Ἔντειλαι τῷ ̓ Ααρὼν χαὶ 
φῷ 4. νρὉ 9 νὼ 4 ΨῬ ε ΄ 0 ε ’ ϑ ᾿, ε ς ’ δςξς ρ6 ’;᾽ 

τοῖς υἱοῖς αὐτὰ, λέγων, ὅτος ὁ γομὸος τῆς ολοχαυτωσεὼως" αὐτὴ ἡ ολοχαυτωσις ἐπι τῆς χαυσεως 

Ἰ. Καὶ} , τοό. Οεοῖζ. Ασγπιεπὶ Οοάά. αἱΐφι!. Ατηρ. Ἑά. 

Μωυσ.) 21,4, Θεοῦ. εκπι Λίσε Αττα. τ. αἰΐφυς. Ατιη. Εά. λέ- 

.Ὑ}} οἱ ἀϊεεδαι Οἶκος. εἰ ἀϊοη Αττα. 1. δἰϊΐχυς. Ασπν. ἘΔ. 
1. ἢ ἀν) «11. Ευΐ ᾿, 4. παν 12, )ς. τὧαὖν ἴληῖυπὶ [΄᾽, 

ς1, 118. Οοιρί. ΑἸεχ. δῖαν. Οἴγος. Οσογρ. παριϑὼν) τσα- 
ριϑηυσα Ογτ. ΑἹ. 1, ραπῖε μι, 5125. , ἢείγςϊι. τοαριδ. σα- 
ε'δ. τ. ἐντ. Κ.) αδικηση αδικημα πιᾶγγὸ ὃς. αδικηση αὐικιαν ἐν 
Κυριίω πιᾶγρο Χ, αδικήσιι ἀδικίαν ἐν Κ. τηδῦρο 1 ρύ. ψεύσητ.} 
ψιίσετ. Ογτ. ΑἹ. ;, ματος ῥεῖπιδ, ς 34. τὰ πρὸς} α 29. α τῷ 
ΙΝ, τό, ς8, γ1, 727» 111. Οσπιρὶ. Εἰ. 11, 4. Ατππ. 1. αἰϊφιο Αστη. 

ἘΔ. πλησίον κι - αὖον τς, ς8. Ευΐ. 1. ς. Απ᾽. τ. 2. Ατπι. τ. 
Ἔ ἰάεπι αὶ ρυεπιῆο ΓΝ, επι (Ὁ κα ἴῃ ςἰιαγδῶς, πιίπογε ΑἹεχ. 
ἐν ταρλϑ.-- πλησίον) συ! ἴῃ γέ γπα4πε ἐπ) τ η “εζετ ἡ ῥυοχίνο ΑτδΌ. 

1.2. ἐν σαραϑήκη)] α τοό. ἐν παρακαταϑύκη Ἐυΐ,]. ς. Ἀινεῖ 
δυΐς ἰεδίομ! ὙΓμεοάοεςί. ᾿, ι8ς. ἐν ϑιματι χειρί πιᾶγγὸ ὃς. ὥς 
ΤΟΔΓΡῸ τ ΠηΔ ΠιΔηι 130. ἣν πιγωσέι χειρος ΠηΆΓρΡῸ Χ. 1ρ΄. (Δι. ΝΙς. 
ἢ σιερὶ 1] α ἥ ΕὐΓ. 1. ς. τ. ἄρπ. ἣ ἡδικ. τι) ἀε γαρίνα πϑομὴ 

Ηείνεἢ. αερὶ 4.]..ώ Ἑυγ 1. ς. π. ἀρχαγ.) ἐν αναγκασμω 
πῖλγρο Χ. Τἰρΐ. (λι. Νίς. ἥἣ γδ.] εκ ργαπιίυπι Αππτ. ᾿. ἰϊΐᾳυε. 

Ἄπη. Ἑὰ. ἠδικησέ τι) ηδιχησηται ΤὭΔΓΡΟ μεῖδ πιδπι 130. 
πλυσιίον 2] -Ἐ αὐτου τς, ς8, γ2. Ευ|. ]. ς. Ατδῦ. 1. 2. Ατπ). 1. 

αἰαιε. Ατττι. Ἐά. Ἐ ἰάςπι αὶ ργσπιῆο ΓΚ. -Ἐ ἰάεπι Ὁ Ἀὰ 'π 
εἰιαγαλῶ. πηίποσς ΔΙεχ. 

11. Ἢ εἶ. εἰ τὺρ. τοό. ὦ; Λ ἰπνεπὴ Απη. 1. αἰΐφιιε. Απτὶ. 
Εἰ. ἀπωλ.) - τσραπίενι (ορῖ. Ἔ  ΑΓΑΌ. τ. 4. ψεύ- 

σητ.} ψεσιτ. ης. Ἡείν εν. πιρὶ αὐτὴς} “ε ες (ἰϊςεῖ μεσ δ ίοπενε 
Ῥαυΐο ἅπῖς δαυμετγαι) Αὐξ. καὶ ἐμ.----ὧντ.} . παῖς εἴ φιισ ᾿ς 
Ἰηϊεταςεις Δδ. 3. ἐνὸς.) ἐ πραγματος ς3. απὸ τταν]ων) 
κα 43- αἀποπασων ([ε) ςς, 136. απὸ ἀπαάντων Ο(ομηρί. ἐὰν 

ἂν Δ]], τό, 30, ς3,) 579 59» ὅῳ9 74. 75. 76, ὃς, τού, 130, 13171328) 

136. (ὑοιηρὶ. ΑΙά. (δι. ΝΊς. ποιήση) τοιησει 10, )ς. (οπιρί. 

ὁ ἀνϑρ.) ον, Χ, τό, 18, 30, 32. ς3, τό, ς7, 74» 76, 77» 1ού, 128, 
134, 116, (ἰοπιρί. Αἰά. ρ΄. δι. Νὶς, Εὐυΐ. ᾿, 4. ὥςε] ε 
Οεογε. ἁμαρτεῖν) ἀμαρτανειν 64) 74, 76, τοῦ, 128, 13. ΑΚ]. 

ἀμᾶρτη 9. ὕεοτς. ἀμάρτει 75. ἐν τάτοις) ἐν αὐἦοις το, τοϑ, 
ι18. ἐν τοῦτο ((ς) 7ς. 

ΙΝ. ἕγαι] , Εὐΐ 1,4... ἐᾶν] ἂν Ν]!], τό, 30, ς7, 48, ς9, γ2, 

53, 74... 7ζ50 779, 8ςν τοῦ, 128, 129, 130, 134, 136. (οηιρί. Αἰώ. 

α δίδν. Οἰϊγοζ. πλημμελήσῃ) πλημμε- 

λησει ξ9, 7. ἀποδ»} αποδωσει το, 1οϑ, 118. Αὐυζ. ἄρ- 
παγμὰ) αρπασμα Χ. 1ἰμί, πραγμα 29, 136. ἢ 1] χαὶ ΝἼ, 
59. « ΠΠ. παῦεῖ ἴῃ ςδδγδῶι. πιϊθους ΑἸεχ. παραϑήκην) τσα- 
ραχκαταϑηχην 30, τοῦ. Ειή.]. ς. ἔχνεῖ Ὑποοάοτγεῖ. ἱ, 18ς., ἥτις} 
εἴτις 136. ταρετίϑη} ταρεϑηχιν 136. αὐτῷ αὐτὴν 136. 
παρ αντω 32. ἣν εὖρ.} τν ἂν εὐρ. ΝῚ], Χ, τς, τό, 18, 30, ς8, ς9, 
6, 71, 7273) 77, 84.) 128, 130, 131, 136. ΑΙ, 1ωμρί. (αι. Νίς. 
Ἦν ἐὰν ἐνρ. 12. 

λ΄. ᾽Δπὸ] περι τοῦ, 118, 

Αγαῦ. 1. 2. σῷ ργξημι ΑΙεχ. 

Ἀπη. τ. αἱΐᾳφυς. Απη. Εῤ. 

πράγματ᾽] α 53, 56, 64. 
ὦ) περι ον τοϑ, 118. ϑίαυ. 

περὶ αὐτῷ} 4ε ὦ Αὐυξ. α ϑῖαν. 
Ατπη. 1. αἰΐαις. Απη. Εά. καὶ ἀποτ.} α καὶ ϑίανυ. Οἴἶδος. 
ἀποτίσει) τεβειάσε δῖαν. Οἴτορ. αὐτὸ 19] αυτα 1οϑ, 118. 
(ὐοιηρί, αὐτῶ 1 (7 54» ς9ογύ4. αντὸν (Ώς) )ς. « ργδηϊπυης Αγαῦ. 

1.5. αἈπηεηὶ Οοὐά. αἰϊφυ!. Απτ. Εά. τὸ κεφαλ.] -ξ αὐτου ςθ. 
“ἜἸάεπι ας ργαπηῆο ΓΝ. -Ἐ ἰάεπι ὧΡ δὲ ἴῃ σβαγδᾶ, πιίπογε ΑἸεχ. 

α Αὑξ. ἐπίπιμπ].) πιμπῖον 11,71. επ᾽ αὐον 126.Ὁ -Ἐ αὐτου 

ΙΝ, ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 19, 29, 30, 32, ς2, ς3) ζ4) τύ, ς79 ς9, 
ό4, 71, 73. 7γᾳ, 7. 76, 77. 82, 81, 8ς, τοϑ, 118, 148, 120.) 130, 131, 

134. (πρὶ. ΑΙά4. 1ἱρῖ, Ολι. Νίς. Αὐφ. 5ϊλν. -Ἐ ἰάεπι ἰπ εἴω- 

τδέϊ. τος ΑἹεχ, προσϑήσι!) τροσϑηση ι6. δἷλν. καὶ προσϑ. 
ξ9ς. τροϑησει Χ. αὐτὸ 25} αντω τς, τό, 19» ς4) 59, 72, 75» 
8ς, 1τι8, 110. τίνος ἐςὶν] εἰ τινος σαὶ 73. ᾧ τινος εςιν (ἢς) 
8. κ΄τ326. εἰ ἐπα Δί'ὲ Ατγαὺ. τ. ἃ. πῃ. 1. αἱϊΐφυθ. Απῃ. Εή, 
αὐτῷ ἀπ.} αὐτὸ απ. τις. καὶ αὐτὸ ἀπ. ς8. αντοῦυ απ. (ς) γα. 
α 136. αἀἰποδώσι!} - αντο ΙΝ, τς, 7γ4, τού, 124. -Ἡ ει (δ 

Χ ἰη εἰαγαέϊ. πλοῦς Αἰεχ. γωγίόναι ϑἷᾶν. Οὔτογ. ἥ ημ.] η 

αν μ. ἵΝ, 29, ς4,) ς8, 74. 74ν 76, ιοό, 134. " ἐᾶν ἡμ. 32. 
ἐλεγχϑη] ελλεφϑη (ἤς) )ς. ὠφληϑὴ πιᾶγρο Χ. 1ρί, 

ΝΙ. Καὶ) , ϑδίαν. Οἴτορ. τῆς πλ. αὐτῷ οἱἷσ.]) οἱσ. τῆς κλ. 

αὐτου ςς. τῆς τλ.] ργο ἀεἰἰῶο Οορι. διαν. οἵσε!] εἰσοισεν 
ς3. λγαρ ϑίδν. Οἴτος. τῷ Κυρ. χριὸν] κρ. τω Κυρ. γς. κρ. 
Κυρ. 71. κα τῶ ΙΝ, ςθ, ς9, τοβ. Αἰεχ. ἀπὸ τῶν πρ. ἀμωμ.] 

αμ. απο τῶν τὧῷρ. ἵΝ, τοϑ. (οπιρί. ἀμ. ἐκ τῶν πρ. 19. καὶ απὸ τῶν 

πρ. ς3, ςό, (8, 82. Διλῦ. 4. τιμῆς] Ἥ ἀργυριον ΙΝ. Ατηι. 1. 

αἰαυς. Απη. Ἐά. - ργείο Αὐξ. ργοίοίανε (ορῖ. εἰς ὃ ἐπλ.] 

ἧς ἐπλ. τό, 32, ς2) 57, 73» 77» 865 130.) 131. (δῖ, Νῖίς. δῖδν. Μοίᾳ. 

Αται. τ. αἰαυε. Ατπι. ἘΦ. εἰς λυτρωσιν ΠΙΔΓΡῸ Χ. 1ρΡ΄. εἰς ο 
πλημμέλειαν (ῇς, ἑογίλῃ εἰτοῦς {{ἸὈταγὶ! ΡγῸ εἰς ο ἐλημμέλησε σλημ- 

μελειαν) 15. να ἐο φιοα «ἰεἰἰφεε Οορῖ. ἐμχία σονερμαι ονένε οἰφὶ δ} 

δίαν. Οἴτορ. ἐπλημμ.) Ἢ προς τὸν μριαὰ )ς. Ατ. 1. 2. 
Ἔ ερὐεπι ἈΚ μεσυμῆο ᾿ν. -Ἐ ολάεπι Ὁ κε ἴῃ ςἰαγαῦς, τίπους 
ΑΙςοχ. 

ΝΙ1. ἕναντι) ἐναντιον 7ς. ενωπίον 19, 1ο8, 118. τερὶ ἑνὸς 
ἀκὸ τσάντων ὧν] π΄. ἐνος απὸ τσαυῖος χα ς3. ονῖπθ βέζεαί κε σνοα δἷαν. 

Οὔτοξς. λα ψαάντων Ατγϑῦ. 3. ἐποίησε καὶ] αὶ 128. καὶ ἐπλ. 
ἐν αὐτ.)}.,. γ4. εἰ ο λπῖαπὶ δίαν. Οἴἶζορ. ἐν αὐτῷ  , ᾽ς. 
αἶν ΠΙ, 11], ς3, 59) 21) 129. κα ἶπ τεχῖυ, (οἀὰ δαρεῖ πιλγρο, Χ. ἐν 
αὐτῶ, (δὰ ἐν ἰῃ ςἰιαγδέϊ. πηίποες, ΑἸεχ. 

ΝΙΠ. Τοΐυπι ςοππιΔ α ς 3. πρὸς Μωυσ.}) κα Ογς. Αἱ. νἱ, 

Ῥασῖε μεμα, 22, δὰ μαρεῖ αρ]. ΜΟὴΗ͂ δος. εμη δος Ατπὶ. τ. 

αἰϊϊψυε. Ατπὶ. Εἀ. λέγων] εἰ ἀἰϊέεδα! Οεοῦρ. εἰ ἀἰϊεῖ! Αττῃ. τ. 

αἰῖφις. Ατ. Εά. - ἐμ Οορι. λέγ.---λέγ. ἴῃ ςοπι. 9] α Α1- 
τε. εἴ φυας 115 ἰπιεδςεηϊ (9. 

ΙΧ. Ἔντειλαι) ἐντειλε 1Ψ, 7.) 131. (κί. Νίς. -Ἑ ἐμ αεογρ. 
τῷ Ααρ.] α τῷ ΠΗῚΙΝ, Ν]Ι, Χ, τς» 18, 19, ςς, 7) 108, 128. ΑἸοχ, 
1ρῆ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, μας ῥργίπηᾶ, 43. νὶ, ρᾶγῖα ὑγπια, 22. λέγων] 
εἰ ἐϊκει Αἰτῃ. τ. δΐαιιε. Απῃ. Ἐά. εἰ δὲς Οεοῦρ. “Ἐ ἡ][ος Αταῦ. 

1. ἅ. τῆς ὁλοχαντώσ.} τῆς ολοχαρπωσεως τοό. -- αὐτων ς3. 

δοίοεσι ἤοτα»ε (ὁλοκαυτωμάτων) Οορῖ. Μετ βείογενι ξογαρε φκΦ Ἰοἰϊμη- 

ἐκγ (Βς) Αὐτὰρ. 3. αὐτὴ ἡ ὅλοκ.] αὐτὴ ἡ ολοκαρπῶσις το6. πηᾶγρο 
ολοκαρπωσις 134. αὕτη ἡ ολοκαυτ. 1, 16, 18, 32, ς8, 73, 77, 1οϑ, 
128, 129, 130, 134. Πρ. (Δι. Νῖς. Ογτ. ΑἹ. 11, ες. δρ ργαγηϊτοιπε 
Ατμοῦ. τ. 2. Ἔ ἐΐκ, ἴῃ ἰοδαγηἷπο δίδλν. Οἴτορ. αὐτὴ --καὶ τὸ 
πὺρ} δας εἴ υκ ἰἰ ἱπίετγδοεηὶ 53. α αὐτὴ καὶ ὅλοχ. ἐπὶ τῆς κ, 
αὖτ. ΑΓΔ. 3. ἐπὶ 1" --ἰκὶ 21, αἰϊετιῖσ. εἰ φυδ [15 ἰπιετασεπξ 
Ογτ. Αἱ. νἱ, ρατῖε ῥείπηλ, 22, (οὰ μϑθεῖ Αἰ]. , εδάςπι 85ϊαν. Οἴἶτορ. 

4,42 : 



ΛΕΤΎΙΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΥἹ. 

αὐτῆς ἐπὶ τ ϑυσιαςηρίου ὅλην τὴν γύχτὰ ἕως τὸ πρωὶ, χαὶ τὸ πὺρ τὸῦ ϑυσιαςηρίου χαυϑήσε- 
»» 3 οτ᾽᾽ ») ΄ 

ται ἐπ᾽ αὐτϑ, ἃ σξεσϑήσεται. 
᾽ὔ Ν ΝΝ ν᾿ 3 ρῸ "ς 3 ρ Ν, 4 δ Ἃ ΄ δ Φ δ 

δύσεται Ὅερὶ τὸ σωμὰ αὑτοῦ, Χα! ἄφελε! τὴν χαταχᾶρπωσιν, ἣν ἂν χαταγαλωσὴ τὸ τσυρ, ΤῊΝ 
ε , 2.,., καὶ ἰδὲ ΄ ςς 4 ϑΝϑ»λ} 92 φ- ΄ " 2 ΄ 

ὁλοχαύτωσιν ἀπὸ τὸ σϑυσιαςηρίου" χαὶ πταραϑήσει αὐτὸ ἐχόμενον τᾶ ϑυσιαςηρίου. Καὶ ἐκδύ-- 
- Ν 9 “Ὁ ΝΣ», ’ Ν  Ψν 23 ’ Ν ΄ “ ἰω 

σεται τὴν ςολὴν αὐτϑ, χαὶ ἐνδύσεται ςολὴν ἄλλην" χαὶ ἐξοίσει τὴν χαταχάρπωσιν ἔξω τῆς σα- 

ϑεμξολῆς εἰς τόπον χαϑαρόν. 
"ς φ 9 "᾿ᾳ Ἁ ξ΄ ϑη 959 3 9 ν» ἝἋᾳ.Ά9 

Καὶ πῦρ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον χαυϑήσεται ἀπ᾿ αὐτῷ, χαὶ ἃ σξεσ- 
΄ " ΄ 9.3 9 “ὲς ᾿ς 4 ν ἃ, δ. ς ξ΄ 9» 9. »ο. Ὰ, ε ᾽,; 

ϑήσεται, χαὶ χαύσει ἐλ αὐτῷ ὁ ἱερεὺς ζύλα τὸ πρωΐ πρωΐ, χαὶ ςοιδάσει ἐπ᾿ αὐτὰ τὴν ὁλοχαύ- 
,,. 4 ΄ ϑ » 8" ΑᾺ, [4 ἰϑὲ ,΄ ος ἰδ Ὰ, ξ΄ ὃς -κ ἃ, 

τωσιν" χαὶ ἐπιθήσει ἐπ αὐτὸ τὸ ςεαρ τῷ σωτηρίον. Καὶ ποὺρ διαχαντὸς χαυσήσεται ἐπὶ τὸ 

ϑυσιαςήριον, ἃ σξεσϑήσεται. 
φ΄ 8 » δ ΄ 

ἔγαντι Κυρίου, ἀπέναντι τ ϑυσιαςηρίου. 

Οὗτος ὁ νόμος τῆς ϑυσίας, ἣν πτροσάξουσιν αὐτὴν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν 
2 “ὁ 5 2 9. μ."» “ἘΠ ΤΝ “σ᾿ 

Καὶ ἀφελεῖ ἀπ᾿ αὐτῇ τῇ δραχὶ ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως 

τῆς ϑυσίας σὺν τῷ ἐλαίῳ αὐτῆς, χαὶ σὺν παντὶ τῷ λιξάγῳ αὐτῆς τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς ϑυσίας" χαὶ 

ἐπὶ τῆς καύσ.} ἐπι τῆς καταπαυσ. γ5. εἰ μβίοπὶς ΟεοΥς. ἐπὶ 

τὰ 5. ὅλ. τὴν ν.] ὅλ. τὴν ν. ἐπὶ τοῦ 9. Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρατῖε ῥγπια, 23, 
{πὰ 411ὃ1 υὐ Μαῖ. νύχτα] νυκτα κανϑησεται 831. ΑἸΙά. ἕως] 

λα 18. κα ἴῃ τεχίν {εἀ πᾶρεῖ πηᾶγρο, Χ. τὸ τρωΐ] α τὸ ΙΝ, 10, 
54, 71. 74) 7ζ5 769 τού, τοϑ, 128, 124. (οτηρὶ. Ογτ. ΑἹ. 1. ροῖ- 

τετηο, {εἰ Βαργεῖ 8110]. χαὶ τὸ τῦρ] αὶ καὶ 195) 118. 8]αν. Οἴτορ. 
5 σδεσϑησεται τὸ πὺρ 83. Α]ά. τὰ ϑυσιαςηρίου 2.] τὸ ἐπι τοῦ 
ϑυσ. 82. ΑΙά. ἐπι τὸ ϑυσιαςηρίον ς3. κανϑήσ.} α εἰς 82. ΑΙ΄. 

καυσέϊαι )ς. ὥς ρήπιο, εὰ ἔργα ᾿ἰπεᾶπὶ ρυρεπηϊττυν ϑὴ ἃ ἐεουπάα 
[εἀ ἀηῦφιυα ππᾶπὰ. Ψ]]. ρῥγαυηταηξ ου τού, 134. Ῥγρεπλττα πὶ ὁ 44, 
)ς. εονιφωγαίμν δῖαν. Οἶτορ. ἔπ αὐτοῦ) ἐπ᾿ αὐΐω .3. απ᾽ 
αντὰ 105) 7ξγ. 1οῦό. αὐΐου ταπῖυτῃ 83. ΑἸά. ἃ σξισϑ.} α δὶς 83. 
ΑΙἀ. κατό, 30, ς2,), 7, 58, 73, 7790 128, 1320. (δῖ. Νίο. “ὦ ρτα- 

πλτυπὶ 1ΨΝ΄. ΑἸεχ. κα ἷπ τεχῖι, [εὰ πιαγρὸ καὶ αὶ σδεσϑησέϊαι ἱεςιιπάδ 

ΤᾺΔΠῚ, 131. ΡΓΘΙηΪΙηΐ και 19) τοϑ, 118. (Οομηρὶ. 

Χ. Καὶ ἐνδ. ὁ "ερ.} δὶ5 τρία ς9. ἐγδύσ. τ ἐνδυσ. 5] 

α 8] 1εγιγ. εἴς 4ι5 15 ἱπίογίδοεηξ τού. ἐνδύσ. 197] ἱκάμαιί δῖαν. 

Οἴἶτος. ἱερεὺς) ἀρχιερεὺς (4, 75. χιτ. λιν.) χιτ. διπλουν" 
αλλὼς λινοὺυν (ἢς ἰπ ἴεχῖι, ἰεδίομε ἱῃ[18 Ἔχ τηᾶγρ, ἱπάιδϊα) 131. 

ἐπενδυτὴν λευχον τπαγρο Χ. 1,ρ. σερισκ. λιν.] σκεπας λευχας 

ΙΏατρο Χ. 11Ρ(. περισκελὲς] περισχελιον γς. περισχελὸν ξά. 
λινδν 29] λινον 73. ϑιπλοὺν τό, 7). δίιπλουν εἰϊαπὶ τηδγρὸ Χ, 57. 
1ἰρί. διπλοὺυν διπλουν ἴῃ τεχῖι ὃς. διαῦθεῖ εδήεπ) πιᾶγζο 12.0.5 ἐν- 
δυσ. 2.7 τεριϑησέϊαι ς8, ς9, 72. ἱπάκαι! ϑ8ϊΑαν. Οἴἶτος. περὶ τὸ 
σῶμα] ἐπι τὰς δαρκᾶς ΓΛΔΓΡΟ 8ς, 130. περι τὴν σαρχᾶ Τηᾶτρο ».41 
α τερὶ Αἰεχ. εἰγοαῖο σογρογ: Οορτ. ἄφελε 1 σωξγαὶ 8ῖδν. Οἵ. 
τον. εἤβέναί Ατδῦ. 3. τὴν καϊακάρπωσιν) τὴν ολοκαρπωσιν 10, 

" ς3, τό, τοϑ, 118. ἀοίοεαγρονια Αὐρς. εἰ νἹάεϊυγ Δῇγπηατε [6 κατα- 

' κάρπωσιν ποῃ πΙῇ ἴῃ ὑπὸ (σά. τερεπξε. ππᾶγρο σποδιαν ξ3. ΤηδΥρο 

τὴν σποδὸν Χ. Τὶρί. εὐποόγενι (εν βεῖὶ ΑΥΤΑΌ. 1.2. εἱπεγορι ταῦ. 3. 

ἣν ἄν καταν. τὸ π.}, ἄν το» 7ς. εἰ φιοά εαϊ! ἐγπὶς ΑΥδΌ. 1. 2. 

 2ο αι φιοά εὐἀὐϊὲ ἰρπὶς Ατδὺ. 3. καϊαναλώσηῃ] καταναλώσει 10, 

. 75. ΟΟπιρ!. ΑἸεχ. τὴν ὅλοχ. ἀπὸ τοῦ 5.}] αὶ 118. κα τὴν ὁλοχ. 
19, γ,2, τοϑ. τὴν ὅλοκ.} τὴν ολοχαρπωσιν ς3,) 74, 76, 83, τοῦ, 
1324. Οὐπιρί. ἐδίανι ἀοίοεαοῆσι Αὐρ. “14 λοίοεαυο Αταῦ. :. 2. 
ἐς ἀοίρεαμ ε Αταῦ. 3. ἀπὸ τοῦ] ἐπὶ τῇ τοϑ. ϑυσιαςηρ. 15} 
Ἔ ογας ἴῃ τηδίσυϊ πο ΘΟ ογρ. παραϑύήσει) ἐπιϑήσει τό. ἀρῥοπαι 
ϑίαν. Μοίᾳ. αὐτὸ] αὖον 74γ) ᾽ς. ἄντὴν ΝἼ], Χ, τό, 18, 29, 

30, 32) 52, 53.) 54. τύ, 575 58» 49, 64) 72) 73» 76, 77. 83, 85, τού, 
128, 1319) 134. (οπῃρί. ΑἸά. 1ἰρί. (Αἴ. Νὶς. α δῖαν. Μοίᾳ. Αστῃ. .Ἅ 
αἰϊϊαιιΕ. Απη. Ἐά, ἐχόμενον] ἐχόμενα ΨΙ1, Χ, τό, 18, 29, 30, 

32) 52, 53») 545) 55» 56, ς8, 59, 64. 72, 735) 74, 74» 76, 77» 83, 8, 
τού, 128, 129, 121) 124. Οοηρὶ. ΑἸά. 1ἐρί. (αἱ. Νις. ἐκ τὧλα- 

γιου Χ. 1,ρ{. ἐχ. τὰ ϑυσ.) «ἀ εὐγβαβεγίαπι Οορι., -᾿ δῥως ἴῃ 

Τοδίςιυϊ πο Οεογρ. 
ΧΙ. ἐκδύσ.} ἐχμαὶ ϑῖαν. Οἴου. τὴν ς0λ.} τὰ φαρεα την. 

ρο Χ. 1ὐρῇ ἐνδύσ.] ϑἷαν. Οὔτοσ. σολ. ἄλλ. 
φαρεα τὰ ἐτερα Ὠλᾶῖρο Χ. φαρεα ἕτερα ΓΠΔΓΡῸ 1ρί, ἐξοισ.} εχ- 

δῖαν. Οἰΐϊτοσ. τὴν κατακαρπ. τὴν χαρπωσιν τ 4, 

ἀοίοεαγρομα Αυρ. 

ἱπάϊκαΐ 

ξογίεί Ατδῦὺ. 53. 

ξς. 69, 74. 

ἾπΠ ὕὯοὸ (οὐ. 

- "- ἤ . “͵)υ 

οἵ αἰπιπιαΐ {6 καϊακαάρπωσιν ΠΟΙ πἰῆ 

Ἰην εηἸΠδ. τὴν σπόδιαν 19, 1οϑ8, 118. Αἴαῦ. 32. τὴν 

πιοτητα Τηᾶγρο ὃς. τὴν πιοτητα" τὴν σποδὸν 

ΤΩΔΥΡῸ Χ, Τ τρί. 

πϊότητῶ Τηαῖρὸ ἴ30. 

Ὕ φαοῦ εοπογεηιαίμηε οὐ 1 ΑΠῚ δαὶ, τες Αὐρ, 

Ἔ φμοηι ἐευογανεγι! ἱρπὶς (ον. 

ΧΊ]]. 

Ἅ- σιεῖπ ἐαἰ 1} ἐσπὴε ΑΥ̓ΔΌ, 3. 

τοὺρ] Ρῥγαιγϊτυης ἀτουϊυπι  Αἰπτ. 1. αἰΐαυς. Ασπὶ, Εά, 

τὸ ϑυσιας.} τον ϑυσιαςηριου ςς. ΑΥΔΌ. 3. καυϑήσ.} Λσιρεν 
Ργϑτηϊες Αὐρ. φιοα πε Αὐπ.. τ. 41146. Ατπλ. Εά. γα 
δῖαν. Οἰἶγονσ. ἀπ᾿ αὐτε) α 3) τό. Ατγη). 1. 81||1᾿4φυ6. Αππη. Ἑὰ. 

ἐπ᾿ αὐϊε ΙΝ, Χ, τό, 18, 29.) 32) 52, ς7, 58, 1οϑ, 118, 129, 130, 131. 
Οοηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 1106, (δῖ. Νίςο. Αγβδ. 1. 2. 3. δῖαν. Οεοτρ. 
ἐπ᾿ αὐω .-4. επ᾿ αὐἷο γ45 7ς, 76, τού, 134. καὶ ἐ] α καὶ 20, 
44,.,}ς. (ομρὶ. ΑτὰΡ. 1. 2. 3. Αττη. 1. δηθ. Ἄττῃ. Εά. καύ- 

σει} πγ΄! ϑῖαν. Οἴἶζος. ἐπ αὐτῷ ὁ ἱερ.} ὁ ΄τερ. ἐπ᾿ αὐτου ἵΝ, 

ΨΗ, 15, τό, 32, ς 5) ς8, 73, 75: 77.859. 130,131.. 0 “, ἀπ᾽ αὐς το. 
ο τΙξρ. ἐπ᾽ ἄὐτῷ 72. 0 μρ. ἐπ᾿ ἀντο 1]. ΔΕΣ: τὸ τρ.} τω τρ. 

29. ατὸϊν. τορος τρωῶι 64. τρωΐ 4. α 11, 1Π], το, ςς, 
1οϑ. μδὈθεῖ ἴῃ ομαγαξῖ, τοῖο ΑἸοχ, ςσοιδάσει) βίρε! δ5ϊαν. Οἵ. 

τΌρ. ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν ὁλοκαύτ.} ἐπ᾽ αὐτ. τὴν ὁλοκαρπωσιν τό, 73, 
74). 75). τού, 131. 8[αν. Οἰΐτος. ἐπ᾿ αὐτὴν ολοκανΐ. γ5. επ᾽ αυτα 
τὴν ολοχαν. ς3. επ᾿ αντον ο ιερευς ζυλα τὴν ολοκαύΐ. (ἢ) 19, τοϑ, 
118. α ἐπ᾿ αὐτοῦ τς. ἐπ᾿ αὐτῷ 2. -ἰπ᾽ αὐτὸ] , Ροίξεπια εἰ 4ιιδ 
15. Ἰηϊει]αοδηῖ 53. εδάδπὶ Ὁηςἷ5 ἱποὶυάϊ, υρρίεια {ς}}. Ὁ Ἑάϊΐίοτο, 
(δι. Νίς. ἐπιϑήσει!) ἑπβομαὶ ϑῖδν. Οἴἶτγογ. ἐπ᾿ αὐτὸ] επ᾿ 

αὐῇου τό, 18, 19, 30, (3; 58) 57, 58) 49, 64» 72, 74) 75) ὃς, τού, 
1οϑ, 118, 130, 1319)134. ΟΟΩρΡ]. Αἰά. τὸ ςέαρ] α τὸ ςς. τὰ 
σωτηρ.} τῶν εἰρηνικων ΤΠΔΓΡῸ 8 5) 118, 130. τῶν εἰρηνικῶν" τῶν τελει- 
ὠσεων τηᾶῖρο Χ. Γἡρί. 

ΧΙΠ. Τοῖυπι σοπΊπιὰ α 19, 108, 118. καὶ] “- ργαπηκης 
ΙΝ, Αἴεχ. καὶ τὺρ] ἐρπὶρ ἀμίεπι δῖαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ τὸ ϑυ- 
σιας.} ἐπι τὸ ϑυσιαςηριβ ζ4) 5» 75. λ ϑίαν. Οὗἶτορ. καὶ σξεσϑ.] 
ἰ σδεσϑηται Οοτηρί. καὶ οὐ σξεσϑησ. ς4, ς9. δῖαν. Οἶτορ. Οεογρ. 
Αττη. 1. 1146. Απῃ. ἘΔ. καὶ τηδῦρο ἱδουπάδ πιᾶπυ 121. 
γ2. 

ΧΙΝ. Οὗτος ὁ νόμ.] ργαπιϊυπι καὶ ς8. ϑ8ῖαν. Οἷἶτορ. Απτη. 1. 
Αἰἰαιε. Αση. ἘΔ. δτὼς τὸν νομὸν (ῃς) 2. ἣν] α ζς3. προσ- 
ἀξουσ.} τροσοίσουσιν ΑἸά. οβέγαη! Αυξ. αὐτὴν] αὶ 30, ς3, 
58, 72. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. Ὅεογρ. Ατπι. τ. αἰϊΐᾳιε, Αγπι. Ἐά, ᾿Ααρ.] 
Ισραηλ γςζ. “οι ερεις ΝΙΙ, Χ, τό, 18, 20, 30, 32, ζ2, ς4) τό, ς 7, 

58, 59) 04) 72, 73», 77. 82, 83, ὃς, τού, 128, 129, 130, 131, 134. 
ΑΙΑ. Τἰρῖς δι. Νις. Αὐρ. Οορῖ. δῖαν. Αχαρ. 3. Οεοῦρ. στ. 1. 
αἰαυ6. Αται. Εἀ. ἔναν}.} ἀπέναντι Χ, 18, ς3, ςτ,) ὅᾳ γό, 82, 
83. τού, 148, 19, 134. 1ἰρή. εἐνωπίοὸν τς, 19, 108, 118. Οοχρὶ. 

ἔναντ.---απίναν].} αὶ ρτϊπγυπι οὐπὶ νοςε 15 ἰητετδοεηῖς Οὐρί. ΑΥΔΡ. 32. 
Κυρίου] του ϑυσιαςηριου δὶς, εἰ 84 ἤπ. ςοπιπιλίί8 Κυριου, Χ, 18, ς3, 
ξς, 4, γ6, 82, τού, 1128, 129, 124. 1 ρῖ, ὥπίν. τὰ ϑυσιας.} 
λ 72. εκιτοῦυ ϑυσ. ξξςξ. απενάντιον ΤηΔΓΡῸ ὃς. 

ΧΝ. Καὶ 15] κ Αἴ. 1. αἰϊΐφυε. Αὐτῃ. Εα. ἀφελεῖ] σιξ- 
γαὶ (πεεγάος δῖν. Οἴτορ. ἀπ᾿ αὐτῷ} αὐτὸ ςς. απ᾽ αντὴῆς 8ς. 
Ἔ ομερευς 83. ΑΙά, -Ἐ ,περγάῖος ἀπ οἷ8 ἱποϊυἵπαπὶ δίαν. Μοίᾳ. « 4}»- 

αωβενίο δῖαν. Οἴσοσ. α Οορῖ. Ασαῦ. 3. Ασῃι. :. αἰἴφιθ Αὐπῃ. Ἐά. 
δραχὶ) -ξ αντου τς. Αταῦ. 1. 2. 2. Απῇ. 1. αἹΐαυθ. Απτῃ. Εά. 
τί ἰάεπη ὃζ Ἐ ῬΥΕΤΉ ΠΟ ΙΨ, «Ἢ Ιδεπὶ {Ὁ δὲ ἱπ ομαγαξξ, γηΐπογε Αἶοχ. 

ἀπὸ τῆς ἸΩ, τῆς ϑυσ.] μράαϊη αϊοίπατε σὰπὶ ἀσοῦι5 γί ι 9 

Δ 57» 

Ἁ, ν ᾽΄ ε ε Ὡς βρῶ ὅδ -΄ο -ς ὦ 2 

Καὶ ἐνδύσεται ὁ ἱερεὺς χιτῶνα λινδν, καὶ περισχελὲς λινδν ἐν-- 1ο. 

11. 

12. 

ῷ ΄ " - Ψ3 “0 

δῖαν. Οἰἶΐτορ. ϑυσίας] καρπώσεως ἀν Χ Γρί, αὐτῆς 15] 
ὴ Ἀ 

α 53. Ἀγαῦ. 32. δῖαν. Οἰϊγοσ. σὺν πα.) σ συμιπι ἐντὶ Τρ. ασὺυν 
Υ ἃ 

Αγαῦ. 2. αντὶ] αὶ ΠῚ, τὸ, 4. ς ζ,), 21) 75. 1οϑ, 118, ϑ8δν. Οἵα 

[Ὸρ. ΑΥΠῚ. 1. αἰϊιυθ. Ἄτην. Ἐά. δ ργτηϊτς ΓΝ. Βαθεὶ τ κα πα ἐς 

σπαγζαέϊ, πλϊηοῦο ΑἸοχ. τῳ λιδ.] ἐἐγνιίαγηαίς αἰδο ϑιαν, Οἰϊτοσ. 
΄“- Ν .υ Ἂν 

αὐτῆς α΄} α 8ϊαν. Οἰἶἴγοσ. Ασιη, 1. αἰϊαυθ Αττη. Ἑά. το ὁνα] 

φιρε ΔῈ την. 1. 4] 406. Ἄσην. Εὰ. ἐπὶ τῆς ϑυσ. επη Μαοϊβεῖο 



(7 

ΔΕ 
ΚΕΦ. ΥἹ. 

16. 

17. 

18. 

9 

20. 

21. 

22. 

). 24. 
25 

ἀνοίσει ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήἠριονἰχάρπωμα βσμὴν εὐωδίας, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς τῷ Κυρίῳ. Τὸ δὲ κα]ά-ὀ ω...-.. 2΄““΄. 

ΥΤΙΚΟΝΝ. 

λειφϑὲν ἀπ᾿ αὐτῆς ἔδεται ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶ! ἄξυμα βρωθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἐν. αὐλῇ 

τῆς σχηνῆς τῷ μαρτυρίου ἔδονται αὐτήν. Οὐ πεφϑήσεται ἐξυμωμένη" μερίδα αὐτὴν ἔδωχα αὐ- 
ἴω 5 ΧΝ 4“ ’ ΄ ε. » ςφ »“ ϑλ.ς “4 Ν ὯΝ ες ΄ “,»νχ͵χ δ, ΄“ 

τοῖς ἀπὸ τῶν χαρτωμάτων Κυρίε' ἁγία ἁγίων ἐφὶν, ὥσπερ τὸ τῆς ἁμαρτίας, χαὶ ὥσπερ τὸ τῆς 
πλημμελείας. Πᾶν ἀρσενικὸν τῶν ἱερεῶν ἔδον)αι αὐτὴν" νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἀπὸ 

» Ζ΄ , “ῳᾳὄφἃ ιν. Φᾧὦ 2. ν» ς Ζ “.“7ΤΛΛΣ, 7 7 
τῶν χαρτωμάτων Κυρίου: τᾶς ὃς ἐὰν ἅψηται αὐτῶν, ἁγιασϑήσεται. Καὶ ἐλάλησε Κύριος 

ἃ Ὁ ΄ ἰω Α, φ. 3 Ἧ ς φ φ. “Ὁ ΑΔ, ΄ ΄ 9 φ 

τος Ὁ ΟΡ Δ4 70»; Τοῦτο τὸ δῶρον ῬΑΡΕΥ χαὶ τῶν υἷων αὐτῇ, ὃ προσοίσουσι ἜΡΡΟ εν τῇ 

ἡμέρᾳ, ἢ ἄν χρίσῃς αὐτὸν, τὸ δέχατον τῷ οἶφὶ σεμιδάλεως εἰς ϑυσίαν διαπαντὸς, τὸ ἥμισυ αὐ- 
τῆς τὸ πρωΐ, χαὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ δειλινόν. ἘζΖὶ τηγάνι ἐν ἐλαίῳ ποιηϑήσεϊαι, Ζεῷ υραμένην 

οἵσει αὐτὴν ἐλιχτὰ, ϑυσίαν ἐχ χλασμάτων, ϑυσίαν εἰς ὀσμὴν εὐωδί ίας Κυρίῳ. Ὁ ἱερεὺς ὅὄ 
Α, « » 9 3 φΦ ] “Ὁ 4 “ὁ 39 99 ’ 8 ν» φ’ 3 9 ΄ ϑ ’᾽ 

χριςὸς ὁ ἀντ αὑτοῦ ἐκ τῶν υἱὼν αὐτὰ ποιῆσει αὐτὴν" γόμος αἰώνιος" ἄπαᾶν ἐπιτελεσυήσεται!ι, 

Καὶ σᾶσα ϑυσία ἱερέως ὁλόχαυτος ἕςαι, χαὶ ἃ βρωθήσεται. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυ- 
φ. ’ ’ ρο 2 ἃ, . [μὲ ς. ρὸ 3 ρο 4 Ψ ε ’΄ Φο ε ξ΄ ᾽ 

σήν, λεγών, Λάλησον τῷ Ααρὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτου, λέγων, ὅτος 0 γομος τῆς ἁμαρτίας" ἐν 

δίαν. Οἤτοσ. ϑυσίας-- ϑυσιχρήριον} α ροίἭηεπηδπι εἰ 4ι55 ἰδ 'π-ὀ τοῦ ὑφι 1, 16, )ς. ΑΔ, τῆς ὑφῆς ς9. σαΐου πιᾶγρο Χ. [ἱρί. με- 
τεδβοεης Αγαῦ. 1. 2. καὶ δἰνοισ.) - 4 Οορι. - ἠϊκί δδιος πιλῖρο ς3. ΟἸο(Ψ ρίλης. -Ἔ «οἷν, Ατπι. ᾿. αἰΐᾳφις. Αττῃ. Ἑά. 
Απῦ. 3. μαι ϑίαν. Οἴτζοζ. κάρπωμα] Ἔ δείρίιαα Αταῦ. 3. εἰς ϑυσ. διαπ.} ὡς ϑυσ. διαπ. ῆς. κα εἰς ϑυσ. 72. κ εἰς ΙΝ. Αἴοχ. 

ὀσμὴν) ὁσμη [1], ς3, 48, ξ9. ὀσμὴ ἰῃ εἰαγδέζ. πίποίε Αἰεχσ.Ό ἡ απῃ. τ. αἰϊΐᾳυε. Ατγπι. Ἐά. ἀοαισνε βριβοίκϑ ΑτὰαΌ. 1. 2. χαάρπω- 
φάσγε δἰαν. Μοίβ. τὸ μν. αὐτ. τῷ Κ.}) Κυρ. τὸ μν. αν. )γ2. τὸ 
μνλμ.}, τὸ ς3, 46, (οιρὶ. Αταῦ. 1. ἐπ κεσμογίαἷς δῖαν. Μοίᾳ. 

αὐτὰς υἱ1.].. Αταῦ. 3. τῷ Κυρ.} ..7ς.- ατῷ ξῳ 64. οὐγάπε 
Ζλοπιῖνο ες. - οἱ (ομρι. 

ΧΥΝ]. Τὸ δὲ καταλειφ3.} τὸ δὲ καϊαληφϑὲν 111. 
δίαν. Οἴτος. ἀπ᾿ αὐτ.) α ς3. 
1ιρί. «ἀκα, δῖαν. Οἴτος. 
ςς. εαβρωθήσεται (Ης) γ2. εαπι ἐκ ἰπζεν πιεπίαι ναι, πέσαν ᾿οφεώ- 

“κγ “εν πεπίαίνα ΑταΌ. 1. εἰ μεξιπῖμϊ ΑΥΡ. 1. 2. αὐλη] τῇ 

αὐλὴ 16, 32) ς7, 74. 76, 77, 106, 130, 131,134. (αἴ. Νῖς. Οὐοις. 
ἴδον]. αὐτ.} εδονῖ. αὐα γ1. ,. 72. λ αὐτὴν Οοογ. κασι ἰδαια 
δίαεν. Οἴτος. 

ΧΥΠΔ. Οὐ] μ΄ νῶν Αγ. 1. 2. πἰφϑησ.} οὐφεαίνν ϑῖδν. 
Οἴτος. ἐζυμωμ..} ἐφνμωμινα 29. εζυμωμένην 11, τς, 82. ἐν- 
ζυμωμένη (οπιρὶ. μερίδα] αὐτοῖς ΑΙ4, εἰ ρατίεπε ΑΓΑΌ. 

ι. ἃ. 3. ἴδωχα αὐτ.} αὖ. δ. 128.(. διδϑωχα αὖὶ. 11, Χ, τό, 

18, ς3, ς(, ςύ, ς7, 458, ὅ4,) 72, 73» 74» 77» 82) ὃς, τού, 120, 130, 
131, 134. (οιηρί, ΑΔ. 1 Ἰρί. Ας. Νὶς. Αστ. ε. αἰϊΐφυε. Απη. Ἑά. 

α αὐτοῖς ἢἰς ΑΙ. , Οομι. τῶν καρπωμ.} τοὺ πυρὸς μοὺ τλατζο 

ὃς. Μεῆιω; αεζερεὶ ( ορι. Κυρίου} Κυριω 18, 10. ἀγια) 
Ἔ ἐπὶ δῖαν. Οἶτοσ. “ἰ ρηεπήπυμι Αταῦ. 1. 2.3. ἐρὶν] α ΠΙ. 
Βαθεῖ ἔυρτα ᾿πεδην 11. παθεῖ ἴῃ ςἰπαγδέϊ. πίθοις ΑἸεχ. ὥσπερ τὸ τῆς 
ἀμ.) ὡσπ. τὸ τχίφι τῆς αμ. 29. δίαν. Μοίᾳ. πιῶῆξο ὡς ιλασμθ» Χ. 
Εἰρί. τοῦ σύυρος πιλγρο 130. εἰ ργαπιτς Οορί, καὶ ὥστ. τὸ 
«-πς τλ.] ὀυτὼ και τὸ πλ. 7. φυτὼ και τῆς πλ. ζ4. φυτὼ τὸ τῆς 
Ὅλ. ςς- αὐ“ περ τὸ 72. α ὥσπιρ ᾿ιοό. καὶ ὡς λυτρωσις πιαῦρῸ 

Χ. Τρ. δὲ κι μα ρνο ὠεἱδῖο δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΥΠῚ. Πᾶν αρσενικ.} ε΄ Ρεικυπῖ Αταῦ. 1. 2. 

εἰ γεϊίφαα 

ἴῃ πυπι. ροἷν- 

ΓᾺΪ Ατπλ. 1. διίαυς. Αττῃ. Εά. ἔδονται.) «4: δῖαν. Οἴτορ. 
αὐτήν) αὐὖΐο ς3. αὖῇὴον ς᾽. α Οεοχ. ὑμῶὼν] αὐΐων )ς. απὸ] 
“1 « ὅ8ιαν. Οἴτος. τῶν καρπωμ.} προσφορων πιαῖρο Χ. [ἀρέ, 
3) εὔκιπι οὐϊαείοπε αεεερία (ορῖ. -ἰ ἡ ας Αὐτὰ. τ. αἰϊφυε. Απῃ. Εὰ, 

Κυρίου) Κυριω τὼ Θεὼ 18. σπἀς} εἰ ονεκί Αταῦ. 1. 2. 3. ὃς 

ἐὰν ἅψηται!) ος ἂν αψ. ΙΝ, Χ, τό, 18, 19, ς3, 59», 56, ς9, 7ς» 77)» 
111. Οοαιρὶ. Αἰεχ. 1ἐρῆ. δι. Νίς. ο αψαμωθ’ γῳ. γό, τοό, 
134. αὐτῶν] απ᾽ αὐΐων ς, ςό, 129. Ο(οπιρί. ἀγιασϑήσεται] 

τίνες," μολυνθήσεται Οτρ. ἰῃ (ας, Νὶς. δά 1, ΟἸοΙα εἴ, υἱ νἱάεϊυτ, 
Ἐσεϊείδλῆϊολ. 

ΧΙΧ, Καὶ ἰλαλησε---καὶ ἐλάλησε ἴπ «οπι. 24]  Ρτίπια εἴ φιδὲ 
ἰὶς ἰηϊετίδςεπι 111. Πιλθεῖ εΔ οππΔ ἰῃ ομλγδῶ,. παϊποσε Αἴεχ. 
α πῃ. 1. αδΐσυς. Απῃ. Βα. 
λίγχε Απῇ. τ. αἰϊἴΐφυε. Αστη. Εά. 
ἀϊε! Αὐτὰ. τ. αἰηυε. Απτι. Ἑά. 

ΧΧ. προσοις.} φ“φένκε Αὐς. Κυρίῳ} τω Κ. ΝἼ], τό, ςό, 
4), 58, ὅᾳ, 73». 77ν) 82) 128, 130, 131, 34. (οπιμὶ. ΑΙά. εἱρῆ. τω 

πιλῦρο Χ. κα 72. ἥ ἀν) ἡ ἐὰν 12. χρίσῃς] χρεισεις ΝΊΙ. 
χρίσεις )ς. (οπιρί. χρισὴ 74, 134 αὐτὸν) αὐτοὺς γ2. δίαν. 
Οἰἶτος. Αγαρ. 3. α Οεοις. τὸ δίκωτον) δωδικαἾον τς. τὸ 
ο1Φ.} του οἰφει Ψ11. Οοηιρὶ. 1ἰρί, τοὺ οὐφι Χ, τον υφεῖι ς2, 78. 

καὶ} 
πρὸς Μωνσ.) Μοὴῖ Οεοῖχ. εαμπε 

λέγων) εἰ ἀϊεεόα! Οεοῦρ. εἰ 

ματος διηνέχονς πιᾶγφρο Χ. 1 τρί. τὸ ἥμισυ 13) ἀϊνεϊἀϊαπε αείσπα 

δίαν. Οἴἶεος. αὐτῆς τ᾿" --αὐτῆς 2} ,Α δἴεγυῖ. εἴ υα ἰὶς ἰηῖοτ- 
Ῥςεῖι, (εά ἰεδιίοηεηι, 4ιι 115 γείροπόεαϊ, (υρρὶεῖ πιαγρο, τού. τὸ 
πρωὶ} α τὸ ζ9ς. τρῶϊνον ΠΙΆΓΩΟ 106. ἥμισυ 2] - αἰμγωαε 
Οορι. τὸ δειλ.} ῥο πεενίδΐονε ((οὰ βάεπι ξιςῖς δειλινόν ἰη Οὕζοο 
[υἸς,) Αὐν. 

ΧΧΙ. Ἐπὶ} ο΄, μεν Απῦ. :. ἃ. 
4ιε. Ασα. Ἐά, ποιηϑῆσ.) μα, δῖδν. Οἴἶτγος. Ἡλδὶ εεφαρὶ 
πιφυρμένην 71, 72. ἐεχρήππιηϊ ἱπ Ὠοηγϊηλιίνο Αττῃ. 1. αἰϊΐΐᾳυς. 
Ατπι. Ἑά. εἰ ρεξπιπσυηῖϊ ΑγΡ. 1. 2. οἴσει} οισεις μῃ οἴση 

Αἰεχ. τ γε Αττὰ. τ. αἰϊϊφυς. ἄπ. Εά, ἰλικτὰ ]} ἐρικτα τς, 
16, 32, ς2, 4) ξς,) 57, 71) 75ν 77» 85. ἐΞΞ (κι. Νίς. εἰ ἄς 
Οὐ. Οἴζοοι μαδυ τῆς ἴυο τεταροκε ἱείξδευγ ἐριχκταν 30. ἐρεικ- 
τὰ, φυκῇ δὸ ὁ ἐρεύκω 7 “κξι, ροιεῖϊ (ςτδὶ, ὑλέίνι Ἑ ϑυϊάα ἰῃ ν. εἰ Ηε- 

ἐν ἐλ.] α ἐν Ασπι. :. αἱ ἷ- 

(γεϊδο ἰῃ ν. ἐρειχόμενος. ρίεα: ρειγγίεαια. ὅγ.:. ᾿ ϑυσ, 1" -- 

ϑυσ. 2] , αἰτογιῖγ. εἰ 4υα ἰἰ5 ἱπιεαςεης 18. ἐχ χλασμάτων] 

ἐχκλησιασμαΐων (ἢς) ς3, ς6. ἰχχκλασμάτων 1 ἰρί, ϑυσίαν 29} 
ϑυσιας (4. Ἔ τπροσοισω 19, 1ο8, 118. (περὶ. σαν Ατγαὺ. τ. 3. 
α 72. 7. εἰς ὁσμ.} κα εἰς τοϑ, 118. 

ΧΧΙΙ. Ὁ ἐερ.] καὶ ο μρ. ΙΝ, τς, το, ςβ, τοβ, 118. Οοπιρὶ. 
Αἰεχ. Αγῦ. τ. 2. ὁ χριεὺς} ὁ χρίων τς. ὁ 9. ὁ χρηςὺς 
1ἰρ. αλειφϑέεις πᾶτρο Χ. ἀλιφϑεὶς πιᾶγρο 1Ἰρί, ὁ ἀντ᾽ 
αὐτῷ} ὁ ατ᾽ αὐτὰ ης. αὐ 1, ΓΝ, 72, )ς, 128. Αἴοχ. ποιήσει) 
ποιησὴ Χ. 1 ἰρί, προσοισει ςβΒ, 72. νόμος αἰώνιος} νομιμί αι- 
ὠνίος 134. γομιμοὸν αἰώνιον 20, 32, (7) 73) 77», 83, 8ςζ, 118, ΑΙά, 
δίαν. Μοίᾳ. νομιμὸν αἰωνιον τω Κυριω ΙΝ, τς, τό, το, 30, ζ2, ζ4, 
74. 7. 76, τού, τοϑ, 130, 131, 134. (οπιρί. ΑἸεχ. Οδι. Νὶς. 
“ἡ Δδονεῖνο ουπὶ τὶς. Αγαῦ. 1.2. Απῃὶ. 1. δ ἴφυες Αστοῦ. ἃ. ὧκ. 
ἐπιτελεσϑησ.) απ. ἐπιτιϑησιται (ς) ς4, ς8, )ς, γ6, 124. οταν 
ἐπιτεϑησιται (ἢς) γ4ᾳ, τοό. απ. ἐξραι (δ) ς3. 
σεται Χ. 1 ρή. κ Αἰΐίφυος Ιηϊεγρεεῖεβ, ομεπε ἑπβοπρίεν, νους αβίττηαος 
Αυζ-. “ἐἰ ἐπ ὰς Ἔα Αγαῦ. τ. 4. 

ΧΧΙΠ]. Τοΐυπι οοιππιᾶ α τύ, 77. 

δαθεῖ πιᾶγρὸ ἰσουηάδ πδηυ, 11:1. 
ταν μαννα τηλτρο ὅς. [ἰρί. ἑερίως} ἱερέων 1ἱρί, ὁλόχαυ- 
τος) ολοκαυγος )ς. Οοπιρί, ολοκαυτωσις ς3, ςς. . θλοχαυτωμα 
106. φλοκαυτωματθ’ 74, γ6, 134. ἐγιην τρ ταᾶτρο Χ. 1 ἰρί. 
ἔςαι}) 2860 ϑῖαν. Οἰἴτος. καὶ αὶ βρωϑ.} καὶ βρωθ-. πιᾶτρο [δου πάλ 
ΠΏ 1Ά1:1. α καὶ Ατῦ. 1. 2. 

ΧΧΙΝ. στρ. Μωυσ.) Μοῦ Οεοτρς. 
Ἀπ. ἘΔ. λέγων) εἰ “ϊεεδα! αεοτῖς. 

Απα. Εά. 
ΧΧΝν. Λαλ.] ἘΞ Οογς. τῷ ᾿Ααρ.} τρος Ααρ. 128. 

ατῷ ΠῚ ΤΝ, το, ςς» ς9, 64, )ςγ τοβ. Ἀμὰ: αὐὰ “νοπε Απῃ. 1. 
ΑΠἴηυς. Απῇ. Ἑὰ. τοῖς υἱοῖς} παι δ] Αττὰ. τ, αἰίφιε. Αγη. 
Ἑά. λέγ.) α 72. ϑίαν. Οἴἶτος. εἰ αἰΐεες Αττὰ. τ. αἰΐᾳυς. Αττῃ. 
Ἐὰ. “Ἐ ΜΙ Αταῦ. 1.4. ἀἕὧὅτος] εἶ σε 83αν. Οἷἶγοξ. νόμ.] 
ἐκ βεὲ Απῇ. τ. αἰϊΐαυς. Αττα. Ἑά. τῆς ἅμαρτ. 13} του ιλασμα 
ἴηλῖσο Χ. [ἰρύ.ς ,νὸ ρεζεσίο Αττὰ. 1. αἰΐφυθ. Ατπι. Ἐὰ. ποι αἰ. 

α ἴοζιπι ΠΟΠΙΠῚΔ ἰπ ἴέχῦι, {εά 
πᾶσα ϑυσ.] μαναα πῶγρο Χ, 

ἐχα δσε Αττὰ. 1. αἰϊϊαυς. 
“ἰ ϊεῖ! Αττὰ. τ. αἰϊίψυο. 

Ν 

᾿ ὔὗ,. 
΄ 

Σγ27ει2.͵ ᾿ 

αναθεμα ἐπιτεϑη- Τα ἡ 

ωῳὴιω ΐ τὰ 
᾿ 
,͵,.» 

ἑ 



ΔΛΕΥΙΤΙΚΟΝΝ. 

ὄπῳ ὃ σφάξζασι τὸ ὁλοχαύτωμα, σφάξουσι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἔναντι Κυρίου» ἁγία ἅγί, τύπῳ ὅ σφάζεσι τὸ ὁλοχαύτωμα, σφάξου οὶ τῆς ἁμαρτίας Ρ γία ἁγίων 

ἐςίν. Ὁ ἱερεὺς ὃ ἀναφέρων αὐτὴν, ἔδεται αὐτήν" ἐν τόπῳ ἁγίῳ βρωϑήσε]αι, ἐν αὐλῆ τῆς σχηγῆς 

τῷ μαρτυρίου, 
“ᾳΔζΨϑψΦΦ 2 ,.,ΣΝ κε 9 ἃς τ 6 “ς᾽ » 2. ἃ ᾽ 3 , ς “ 

τοῦ αἵματος αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἱμάτιον ὃς ἐὰν ῥαντισθὴ ἐπ᾿ αὐτο, πλυθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ. 

ρ᾿ ε ςε ’ ρ φ 9 ν, ε ’ “ ΦῸῷ 25" 9 “486 [ων ϑςᾳΞ 

Πὰς ὁ ἀπ]όμενος τῶν χρεῶν αὐτῆς αγιασϑθήσεται" χαὶ ᾧ ἐὰν εἐπιῤῥαντισθῇ ἀπὸ 

Καὶ 
ρῷ ρ “Ὁ ,’ 9 Χ », ΄ ρὰ ρο ᾽ 

σκεῦος ὀςράχιγον ὃ ἐὰν ἑψηϑῆ ἐν αὐτῷ, συντριξήσεϊαι" ἐὰν δὲ ἐν σχεύει χαλχῷ ἐψηθῆ, ἐχτρίψει 
“,» ἰγ φρο ρὸ " 8 »ν ΦΨ Χά Ν 

αὐτὸ, χαὶ ἐχκλύσει ὕδατι. Πᾶς ἄρσην ἐν τοῖς ἱερεῦσι' φάγεται αὐτά" ἅγια ἁγίων ἐςὶ Κυρίῳ, 
Καὶ πάντα τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας ὧν ἐὰν εἰσενεχϑὴ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ 

τς μαρτυρία ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, ὁ βρωθήσεται, ἐν πυρὶ χατακαυϑήσεται. Καὶ ὅτος ὁ νό- 
ΜΝ μὰ μῷ . ὦ ΄ .“ ς “ 5. “ 3 ΄ γ᾿ 7 ν ε, “ 

μος τοῦ χριου τὰ περι τῆς πσλημμελείαςφ' για αγίωὼν εςῚ!ν. Εν τύπῳ ὃ σφάζουσι τὸ ὁλοχαύ- 

τωμα, σφάξουσι τὸν χριὸν τῆς τολημμελείας ἔναντι Κυρίου" χαὶ τὸ αἷμα προσχεεῖ ἐπὶ τὴν βά- 
Ξ ΜΝ 

σιν τοῦ ϑυσιαςηρίου χύχλῳ. 

ἄπσυῖς Ηἰς Τὐρῦ τύπῳ] τω τοπὼ κύ, γ47) γ6, τού, 1τοϑ, 134. 
5] ᾧ ς9. ΑΙεχ. ἱπ φκο δῖαν. Μοίᾳ. σφάξουσι] σφαξουσι τό, 

ξό, γ1,) 72) 7ζ5) 779. 1ο8, 129, 131. (ΠΊΡΙ. τὸ ὁλοκαύῦτ.] τὰ 

ολοχαυτωμαΐα Ν]1, Χ, τς, τό, 18, 19,9 20, 30, 329 532, 53» 54) ζζ) 

57, 58, 64, 74. 75, 76, 77. ὃς, τού; 1τοβϑ, 118, 128, 120, 130, 131) 
134. (οπιρὶ. ρ΄. (αι. Νὶς. Απη. 1. δἰ Αὐτη. Ἐά. ἧς Ογτ. 
ΑΙ. ἱ, Ρατῖε ἐξουπάα, 349, ἴεὰ 4181 υὐ ΨΝαῖ. σφάζουσι!) ἢς εχ Τοιτ. 
(ὰ σφαζουσι ῥτίπιο, .9ῷ. σφαγήσεται 19, το8, 118. ΟΟΠΙΡΙ. 

Ἔ καὶ Χ, τό, 1ϑ, 20, 30, 32» 53») 54) 55) δύ, ς7,) 58, 9, 73» 74» 75» 
7, 839) τού, τοϑ,ς 118, 128, 129, 130, 131) 134. ΟὐΟμρΙ. ΑἸά. 1μρΡί. 

(δι. Νίς. Οορί. Αττῃ. 1. δ] χυθ. Αὐτη. Εαὰ., ἧς Οὗ γν. ΑἹ. ἱ, ραγῖε 

Ῥτπηδ, 4.4.2. ἷ, Ρατῖε [εοιιπάα, 340, (64 41:81 μαυεῖ υς Ψαΐ. τὰ) το 

ΙΝ, Χ, τς, τό, 18, 1095) 29», 30, 32) 52: 53», 54» 55) 56, ς759 58, ς0, 

ὰν 73» 74) 75» 765 77» 82, ὃς.) τού, 1τοϑ, 118, 128, 120) 130, 131) 
1314. (πρὶ. ΑἸά. 10. (αι. Νὶς. Ογτ. ΑἹ.1}. ἐς. α ΑΙοχ. Ασῃι. 1. 

Αἰἰΐχυς. Ατστὰ. Ἐάὰ. περὶ] ΑἿΝ,, Χ, τό, 18, 19» 29, 30) 32) 52) 

537 54») τύ, ς7) 73» 74γ 75» 70», 77. 82, τού, τοβ, 118, 128, 120, 
110, 1310 134. (οπιρὶ. ΑΙά4. Αἴεχ. 101. ὅδτ, Νὶς. Ογγ. ΑἹ. Ὡ, 

Ῥϑτίς ἐξουηάα, 340, {εἰ Παδεῖ 411]. τῆς ἁμαρτίας 25] τὸς ἅμαρ- 
τίας ΑἸεχ. ἀγία ἁγίων) ἀγιον ἀγιον 118. ὠγιον αγίων 72, 
1οϑ. ἱπίεγροπυηῖ ἐπὲσε Ασαρ. 1. 2. 3. ϑίαν. Οὐἶϊγορ. ἰἱπίεγροηϊῇ ἐπὲπε 
υηςἷς ἱποίυΐυπι δ[αν. Μοίᾳ. ἐςίν) -Ἑ Κυριω ςο. 

ΧΧΨΝ!]. Ὁ ἐερ.] δἰ (πεεγάος Αταὺῦ. τ. 2. Μακεγαΐοξ μέσηι ᾿ς ΤᾺ 

δυῖϊου]ο ργο πο δῖαν. Οἴἶζσορ. ὁ ἀναφέρ.) α ὁ Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε 
Ῥτπια, 441. 1εἡ Βαδεῖ 410]. ὁ περιαμαρτιζων ΤΔῖρΟ 130. ἘΠ᾿ ἰοσυ- 

ἴλι Αυΐα. ιλαζων πιᾶγρο Χ. ἃ ἱλάζων τπᾶγρο 1ρ΄, φαΐ ἰσιβο- 
μεὶ Δυρξ. αὐτὴν 13] κα Απη. 1. ἔδεται) εἴἶαέ 5ἷαν. Οἴἶγορ. 

αὐτήν" ἐν τόπῳ ἀγίῳ βρωθ.} ἐμά ἐπ ἰοοο βαπέίο, εἰ εαείκγ Ατδὺ. τ. 2. 

α αὐτήν Απ. 1. αἰϊΐφυε. Ατπὶ. ΕἘὰά. κ ἐν τόπω αγ. ΑΥΔΌ. 3. 
βρωϑησ.] εὐἰαίκγ δίαν. Οἴἶζορ. 

ΧΧΥΝ]]Ι. Πας] εἰ ονικμὶς ΑΥᾶθ. 1. 2. 

2τορίπφιας α΄ εαγπές Αττη. τ. αἰϊαυς. Ασηι. Εά, 

ς6. καὶ ᾧ] καὶ πᾶς ὦ 6, τού, 134.- καὶ ὃ ςς. καὶ ος ς3. 
εμὶ αυΐζπι ϑἰᾶν. Οἴἶτορ. ἐὰν .] ἂν ΙΝ, τό, 19» ζ3) ς7, 585 73, 
“6, 779 ὃς. Ιού, 1τοϑ, 130, 134. (οιηρὶ. (λῖ. Νιο. Ογτγ. ΑἹ. 1, ραπε 

ΪΙεσαηάα, 3ς1, 1εὰ 4101] υὐ 'Αῖ. ἐπιῤῥαῶτ.} ραντισϑὴ ς3, ς0. 
ἀπὸ) α ζῳ 75. αὖτ. ἐπὶ τὸ ἱμάτ.] -Ἐ αὐῇου ς3. α ἐπὶ τὸ ἱμ. 
Ατῶῦ. 1. 2. κα ομηΐδ Ατγη). τ. αἴἴαυς. Απῃ. Ἐά. ἐπὶ τὸ ἱμ. 
ὃς ἐὰν ρῥαντ. ἐπ᾿ αὐτ.} Αὶ γιουὶε φμοαά εοπξρεγα ΑῈ τοῖς Αγαῦ. 3. 

ὁ ἀπΊ. τῶν 'χρ.] φεὲ 

αὐτῆς ἽΝ Α 539 

᾿ ὃς ἐ ῥανῇ. ἐπ᾿ αὐτ.} κα ς 5. 72. ΜΛ ανγγμπι ζμοῦὶε (μβεν 1110 ἠοείϊε, ἐκπς 
Αγαῦ. 4. ὃς] ὡς 18. ὦ τό, γ3,), 131. δΊΝ, ΝΠ, Χ, τς, 19, 

325) 525) 54) 58, ς9,) 6... 71) 74, 755 76, 777) 855. 1ού, 118, 128, 129, 
134. Οὐμρὶ. ΑΙά. 1ρ1. Οδῖ. Νὶς. ὃ, (δὰ ἴῃ ομαγαΐζ. πηπογθ, ΑἸθχ. 
α 53. δ γε. ΑΙ. 1. ς. [κἀ «δ᾽ υὐ Ψαι. ἐὼν 25] ἂν ΝΙΙ!, Χ, τς, 
18, ζ2,) 58, 64, 73» 74) 77. ὅς, τι8, 128, 130, 121. ΑἸά, ρ΄. (δῖ. 
Νίς. κα 44, τό, ᾽ς, γ6, τού, 129, 134. ΟΟΙΡΡΙ. ῥαντισϑη]} ερ- 
ραντισϑὴ ζ4,) 74, 75» 76, 1οό, 134. ἐπ᾿ αὐτὸ] κα ς3. ἐπ᾿ αντω 
τό, 199) ζῴῳ. 49, 131. (αἴ. Νίὶς. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. 164 «101 υὧὐ αῖ. 

΄ 

πλυϑήσεται) ἀποπληϑησεται (ῇς, τηεπάοίε) ᾿ο6ό. αποπλυϑήσεται 

γ4., 76, 134. καυϑησεται ς8, 0. : 

ΧΧΥΝΠ]. σκεῦος  ο»ριε σας (ορί. Σ] ὡς 72. ἵμφιο 85ἷαν. 

Μοίαᾳ. ἐαν 1] ἂν 109) 579 73ν 1οΟ8. ΟΟΩΡΙ. ἕΨηΝ. τ" --έψηϑ. 2] 

ν αἰϊεγυ, οἴ αι 115 ᾿ηϊογάσεηΐϊ 18. ἑψηϑ ΕΥ εψηται 16, (, 
᾿, ἴ - ᾿ ᾿ “Ὁ ΠῚ 

ς 7, 73») 779 9ζ9) 130, 1321. δίαν. Μίοία. ἐν αὐτὼ] ἐπ ἀντω ἢς. 

α ΠῚ. 8᾽αν. Μοίᾳ. Ασπι. τ. αἰϊχυθ. Αστη. Ἐά. μιαῦεὶ ἰῃ ομαγαέϊ, 

ὐποσς ΑἸεχ. ἘΨη 9} ἰϊοσα ἕψηται ἘΧρυϊτηϊς δῖαν, Μοίᾳ. 

ῥῴ'Ρφς ρϑ Ὡ φ 9 ὋὍ.6 ξ΄ 95 95 9. ,ρ0 ἃ, Ν" 3 Ι΄, -ο 

Καὶ ταν τὸ ςεὰρ αὑτὰ προσοίσει ἀπ αὐὑτδ, χαὶ τὴν ὀσφὺν χαὶι 

ἐκτρίψει αὐτὸ] ἐν αντω συντριξησεται χα! ἐχτρυψει α. 71. εχτριψη 

α. 18. πηᾶῦρο σμήξει, αὐυῖ, ἐκσμηξει, 120. σμιχϑησεται (ῇς) πιᾶγρο 
Χ. Ἰωρῇ καὶ ἐκκλ.] πιᾶῖρο καὶ βαπ]ισϑησεται Χ. 10, ἐκ- 

χλύσει] κλυσει Ψ]], τό, 29, 30, 32, ς2, 53» 54.» 50» 66, ς 7, 64, 73» 
74), 7ζ. 8ς), τού, 1321) 124. (οπρί. ΑἸά. Τιρί. (ὑαῖ. Νίς. κλυσὴ 

18. ΄ εχπλυσει ς9ςθ. πλύσει Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ἐδουπάλ, 349, {εὰ αἰϊθὶ 
τ αι. αυαῤῥὲί κά Αταῦ. 1. 2. ὕδατι] ἐν υδατι 22. εἰ ἀφια 
γμημη σόϊ! ΑΥδΌ. 1. 2. 

ΧΧΙΧ. Πᾶς ἄρσην] καὶ ῥγατοϊξυης ς8. Αγ. 1. 2. 3. ὥᾶν 
αρσὴν (ἢ) γ2. τῦαν ἀρσεν τό, 32, ς25 53.) 57, 723, 779. τού. (οπῃρὶ, 
(αϊ. Νὶς. Ογζ. ΑἹ. 1, ρασῖε (δου πάλ, 3 ς2, [δὰ 4}0᾽1Ἡ υἱ Ναῖ. τὰς ἄνηρ 

19) 108, 118. φάγεται} Ῥγεοτυϊτῖς εχ τερεῖτο τας ἀρσὴν 131. 
αὐταὶ] αὐτο 82. Ο(ομηρΙ. ἐδίμνα δῖαν. Οἷἶιος. ἅγια) ργατγηϊὶξ 
φμομιίαηε ΑΥΔΌ. 3. -ἰ επῖρ ΑΥΤΑΌ. 1.2. -Ἐ Ἰάεπλ υοΐβ ἱποίυιπι 

δῖαν. Μοίῃ. ὠγίων] αὶ 53.» (6. - Κυρίῳ] τω Κ. 16, ς7, 73» 
779. ὃς, 130, 111. Αἰά, ἔς ΟΥγτ. Αἱ. 1, ρατῖς ἐδοιιπάδ, 349.) [τὰ Δ 1 

υ να. “Ὁ τὼ Κυριω ΙΝ, Κύυριου 1. “Ὁ Κυρίου ΑΪεχ. 

ΧΧΧ, Καὶ 15] α Αυξ. τῆς ἀμαρτ.) α τῆς τοῦ. ὦν] 
λ 72. ἐπ φωϊδι Αὐξ. ἐᾶν] α τό. ἂν ΙΝ, ΝἼΙ, Χ, 18, 30, 

48, ς9,) 64, 74. 755 77) τού, 128, 120, 130, 131) 134. (οπιρί. ΑἸά, 
ΑΙεχ. ἀρ, σι. Νίς. Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶσῖε ρεϊπιᾶ, 443. αὐτὼν] αυ- 
του ἢς. ἐξιλάσ.} «ὦὐ ργορεἰαιίοπενε δῖαν. Μία. τῷ ἁγίῳ] 
τοπὼ αγ. 1Π]1, το, {3, 82. 1᾿ρί, Ογτγ. ΑἹ.]. ς. τῷ ἁγίῳ, [δὰ τῷ ἴῃ 
ομαγαξὶ. υλΐποῦε, ΑἸοχ. εὔονιο (εμέ ας ΑΥΑΌ. 1. 2. 8] καὶ οὐ 
63. βρωδϑήσ.} εἄαιμν ϑἰαν. Οἰἴἶτορ. ἐν πυρὶ κατακ.} καὶ ς3, 
130. κἐν τυρὶ τό. Θεοῦ. εν τ΄. κατακαήσεται 1. καὶ πυρι 
καταχκ. 129. ((ἐ ἱρμὶ εοπνιδεγείμγ Αὰρ. (μα ἱπ ἵσμε σονιδεγαίμν ϑἰᾶν. 
Οἴἶγοσ. Ατγη,. σ. αἰϊϊψιιε. Αττῃ. Εά. 
2. 3. 

εἰ ἱπ ἴσπε οοριδηγείμγ Ἀγδὺ. τα 

ΚΕΦ. ΥἱἹ. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

ἄς 

38" 

ΧΧΧΊ, [Ιπ ἢος ςοχπηπΊαῖε ἱηρτεάϊτπις Οδρ. νἱΐ, Τεσυπάυπῃ ΓΟ οπιρὶ, 
ΑΙεχ. χαὶ] τό, ξ2, ς3,) ξῴ,) 57, 73») 75) 77ν 131. (τ. Νῖς. 
ΑΙΔΌ. 1. 2. 3. νόμος] εχ ΛὙὲἠ Ατγμεπὶ (οάα, αἰ φυὶ. τοὺ χρ. 
τοῦ π.}) “Ὁ ργεαπιίτκυης ΓΝ. ΑἸοχ. α ΑΙΔΡ. 1. 2. 3. Τοῦ χ, τοῦ 
τό. τῆς τλ.] τὰ τοι τῆς τλ. τὰ χρ. τό. τοὺ κρι} τὰ Κυρις 130. 

εἰ ἧς δῖαν. Οἴἶϊτορ. τὸ περὶ] α Τοὺ γ2, 7ζ- τῆς πλημμ.} 

τῆς ἁἀμαρτιας καὶ σλημμελ. ς3. ΠΑΡῸ τῆς λυτρώσεως Χ. λυτρώ- 

σεως Ἰηᾶγρο [1 ἸΡί. ἅγια] εἰ Ῥγοταϊπτυπς Ατγαθ. 1. 2. φωοπίαπ 
Ργρπιαης ΑΥδΌ. 3. Οεοῦρ. Αὐπι. 1. αἰϊΐφας. Απῃ. Εά. ῥσγαπιας 
φμοίί δῖαν. Οἰἶϊορ. 

ΧΧΧΙΙ. Ἔν] εἰ ἐπ ΑΙδδ. σ, 2. 3. 

γ6, τού, 134. 8] ἑπ φιο 5ϊαν. Μοίᾳ. σφάζουσι] σφαζουσι 

16, 53, ξ4) 6, 715) 7ζγ 131. Οοιρρί. τὸ ὅλοκ.) τὰ ολοχαυτωματα 

ΠΧ, τό, 18, 30, 32) 52) ς3. 54, 56, ς7,) 64) 74» 75. 76, 775, 82, 
τού, 128, 110, 131. ΑἸά, Τιρί, (δι. Νῖς. Αγ. τ. αἱϊαυθ. Αὐπι. 

Ἑή. σφάξουσι) , (ῆς) τό. καὶ σφαξ. ς3. 7αρείεπε ϑῖαν. ΟΥ᾽ 

τόπῳ] τω τοπὼ ς3,) 74» 

ἵγορ. τὸν χριὸν) --- ργκιτυηῖ ΙΝ. ΑἸεχ. εἰ αγίείενε (ορί. 

τῆς ὧλ. ἕν. Κυρ.) α 8. τῆς πλ.}] α 72. τὸν τῆς σλ. 74) 8» 
134. περὶ τῆς πλ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ῥατῖε ρτίπια, 442. φιὶ ργὸ αἰεὶ ο εΣ 

Αὐρ. 5[ν. Μοίᾳβ.α ἔν. Κυρ.1 “Ἡ ργαπιτυης ΓΝ. ΑἸεχ, α Ασγδῦ. 
1.2. 3. ἐναντίον τῷ Κι. ΑἸ, 1ἱρί, αἷμα] -Ἐ αὐτε ΤΨ΄. Αγαῦ. τ. 2- 
Ἔ ᾿άεγη Ὁ Χ Αἴοχ. προσχεεῖ } προξεει 72, τ18. εχχεει 82. 

προσχεεις ςζ47. 72. α 52. πἤωμύαμε δῖαν. ἐπὶ τὴν β.} τρῶς, 

τ. Ί. 22. ωρος τ. 3. ζῶ: Ἁ οἷαν. Οἰτοσ. 

ἈΧΧΗΙ. προσοίσει] προσοίσεις ζ 4. 7ξ. τποροσϑησισει (Π6} ΓΝ, 

κα! προσοίσει Τρ. αἤεγαὶ δῖαν. Οἰΐγορ. απ αὐτοῦ] ἐπ᾿ αυ- 
λ 

τον 745) 705) τοῦ, 124. λα πῃ. 1. καὶ τὴν] αἰ φις, Ατηι. Εά. 

ἱξωηεί 

ὑρονν τ 



ΚΕΦ. ΥἹ. 

ΛΕΥΎΥΙΤΙΚΟ Ν. 

34. τσᾶν τὸ εξαρ τὸ χαταχαλύπ]ον τὰ ἐνδόσϑια, χαὶ πᾶν τὸ φέαρ᾽ τὸ ἐπὶ τῶν ἐγδοσϑίων. Καὶ τοὺς 

δύο νεφροὺς, καὶ τὸ ςέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων, χαὶ τὸν λοξὸν τὸν ἐπὶ τ ἥπατος σὺν 
τοῖς γεφροῖς, “περιελεῖ αὐτά. 

΄ Ν ’΄ 9 ».ο 

ρίωγ περὶ “λημμελείιᾶς ες!. 

αὐτά" ἅγια ἁγίων ἐςίν. 

2 ’ Ν ΄ ρβο ς »’ 4" ’ ΣᾺΝ 2 ὁ »Ἅ»» 

. ἀνθρώπου, τὸ δέρμα τῆς ὁλοχαυτώσεως, ἧς προσφέρει αὐτὸς, αὐτῷ ἔςαι. 

Ἁς 3 ΄ 3 χλέεπ ΗΝ δϑις- Ἁ, ’ ’ ᾿Ὁ" : 

Και ἀγοίσει αὑτὰ ὁ ἱερευς ἐπι τὸ νυσιαςήριον χαρπωμαὰ Τῷ Κυ- 
φ᾿ » 3 ρ4 Φ ’ὔ’ »Ά ὃ)όῪὄϑμἼχκς 2 ’ ε γά ὃν 

Πὰς ἄρσην ἐχ τῶν ἱερέων ἔδεται αὐτὰ, ἐν τύπῳ ἁγίῳ ἔδονται 
ΙΖ 4 ἙΝ Ν - ε ΄ 4 -ς νν ΄" ’ ΄ κα Ωσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, ὅτω χαὶ τὸ τῆς πλημμελείας" γόμος εἷς 

ρῳ Φ, ’ [ω » ῥῳῥῳῷ 

. αὐτῶν" ὁ ἱερεὺς ὅςις ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ, αὐτῷ ἔςαι.  ἐέεἐξε Ν ε ΄ ε ΄ 

Και ὁ ἱερεὺς ὁ προσγων ολοχαυτωμὰ 

Καὶ πάσα ϑυσία 
φ, ’ 3 ἰδ ΄ ᾿ς φρο Ὁ ’ »»Ἥ»ἬἭΉ» 55 ΄ ῷῚ΄ϑμι4κ.κ“ ᾽ ων 

ἥτις ποιησήσεται ἐν τω χλιξάγῳ, χαὶ σχᾶσα τις ποιηϑήσεται ἐπ ἐσχαρᾶς, ἢ ἐπι τηγάνου, του 
’ “Ὁ ΄ 5 ἊΜ 

ἱερέως τοῦ προσφέροντος αὐτὴν, αὐτῷ ἔςαι. Καὶ πᾶσα ϑυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ, χαὶ μὴ 
3 ᾽ ρ. ς “ 9 ».»» ς “ ΔΎ 

ἀναπεποιημένη, σᾶσι τοῖς υἱοῖς Αάρὼν εςᾶϊ ἐχᾶςῳ τὸ ἰσον. 

ΟΥ̓́ΤΟΣ ἃ νόμος ϑυσίας σωτηρίου, ἣν προσοίσουσι Κυρίῳ. 
ϑ ν ΝΑῚ, ", 4 » 

Εαν μὲν περὶ αἰγεσεως “αροσ- 

φέρη αὐτὴν, χαὶ προσοίσει ἐπὶ τῆς ϑυσίας τῆς αἰνέσεως ἄρτους ἐχ σεμιδάλεως ἀγαπεποιημένους 

α χαὶ ΓΜ, ας, ς4, ς8,.)ς. Αωδ. 1. 2. πᾶν τὸ ςίαο 9} α 72. 
τα πᾶν ς1, οὖ, 82, 128. (οιηρ!. ΑἸά. δἷαν. Οἴἶζγορ. τὸ κατακ.] 
κα τὸ γη:. τὰ ἰνδόσϑ.] τὰ ἐντοσϑ. Χ. ι8, 47. {ὶρῖ. (αἴ. ΝΊο. 

τὴν χοιλιὰν ΠΊΆΓΕΟ ὃς, 110. καὶ π᾿ τὸ ς, τὸ ἐπὶ τῶν ἐνὸ.} πῃ βγῶ - 
πταης δ΄. ΔΙεχ. αᾳ 8. Λδ. τ. 2. --τὺ-ἐπὶ])- ρόρρο.-6- πριν 
ττστ- ἐνδοσθίων) ἐντεσϑ. Χ, τ8, ς). 1Πἰρῇ, (αι. Νῖς. 

ΧΧΧΙΝ. τὸ ς. τὸ ἐπ᾿ αὐτ.} τὸ ἐπ΄ αἰ. ς. 2. το ς. τὸ ἐπ᾿ απ 

10. τὸ 1] ὁ ἐξιν πιᾶγρο ὃς, 130. φκὶ οἱ Οεοῖσ. αᾳ Ἀπ. 1. 

αἰϊΐηυς. Αγπι. Εα, μηρίων} μηρῶν 19.) ζ9. (οπιμί. πιᾶγρο λα- 
γονων Χ. 1,00. τὸν ἐπὶ} αὶ ζῷ 7ζ. 
γό, γγ. 131. Αἰῦ. 1.2. τοὐα, δίαν. Οἴτος. 

πιριε} εν} καὶ πιριελαι 

αὐτὰ) αἰ τῳ. 108. 
(εύτ. Ατγπι. τ. δαυς Αππ. ΕΒ. -Ὁ σιμ! (ὐορι. αὐτα--- 

αὐτὰ ἴῃ ςοπν. 3ς} α δἰϊεσυῖγ. εἴ φυᾶς 115 Ἰπισγαςοηῖ γ1 
ΧΧΧΝ. αὐτὰ ὁ ἐ.] αὐτὸ ο“φ. 19. ὁ με. αὐῖα γ3. κα αὐτὰ 

ς8. ὁ ἱρ. ἐπὶ τὸ 8.} ἐπὶ τὸ ὅ. ὁ μερ. 72 κάρπωμα] -Ἐ οσμη 
εὐωδίας ς3,) ς8, ζ9, 72, 82. - ὀσμὴν εὐωδ. ΜΠ), Χ, τό, 18,29, 30, 

451) ςὅ, ς7, 64. 73ν 74. 76, 77ν 8)» 85, 1ού, 128, 120.) 1309) 131) 
134. ΑΙά. 1ερί, (αι. Νὶς. Ατῦ. 3. Ἔν οάνγον {συί541: διλν. 
Οεοῖς. τῷ Κυρ.) τῷ 1, Χ, 18, 29, 30, 58, (9, ὕψ, 72, 82, 
8:, ὃς, 128, 110. ΑἸά. πιρὶ σλημμ.} λντρωσις πιᾶγφο Χ. [ἱρύ, 
φυοπίαη τὺ ΑΤὰΡ. 1. 2. 3. Απῃ. 1. ἅϊίαφυς. Αγπὶ. Ἑὰ. 

Ἢ ετὴσι δίαν, Οὗτος. -Ἐ ἰάςσηι πῆς !5 ἰῃουΐ, δίᾶν. ΜΊοί4. φια ρεί- 

κα] Οεοζτᾷ. 

ΧΧΧΝΙ. Πᾶς ἄξσην] πας αρσιν τού, 134. πᾶν ἀρσιν ςΆ. 
Α ἄξσην ζ9.- ονοι ισίεκίὶ Αὐτὰ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Εὰ. εἴ ρτα- 

τϊταπὶ ΑἸΔΡ. 1.2.  ἴδεται) βρωθϑησετάι πῶγρο 130. «ἦα! δαν. 
Οὔἴἶτοχ. «απ ται. 1. αἰφις. Αγην. Ἑάὰ. αὐτὰ ι-- αὐτά 2} 
α αἰϊετυῖτ, οἴ 4ια» ἐσ ἱπιετ)ςςηΐ 19. αὐτὰ, ἐν τ. ὡγίῳ ἴδ. αὐτ.) 114 

ἐπ ἰοοο ψαπόῖο, τα πη Ασγαὺ. 3. αὐτὰ 1] τ αγια αγιὼν ἐςι ἢς. 
α Ὅτεογν. ἐν τόπῳ] εἰ ἐπ ἰροο Ἀταῦ. 1. 2. ἔδοντα!) βρωθη- 
σιται 'Ν, Χ, 18, 29, ζ6, ς8, ύ4» 74. 76, 82, 83. τού, 134. (οπιρί. 

1)ρῖ, ἐδιται Κ11. ὥς εἰ πιῶγεο 1Ψ΄.'" εὐαπ δἷᾶν. Οὗἶτοξ. κα ςξ» 

52. αὐτα] -Ἐ ἐν τόπω αγιω βρωθήσεται ((ς) τς. ΑἿΝ, Χ, 18, 
49, ζ:,), τ6, ς8, ὅφ, 72, 74. 76, 82, 83, τού, 134. (οιρί. [υἱρί. 
ἄγιχ) φιοκίασι μταπμιυηῖ Αταῦ. 3. δίαν. Οὐἶγος. Οεοῦς. γα ε. 

αἰϊαις. Ατπι. Βα. 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. τι] α 75. ἁμαρτιας] αχαρπιας τηεπθοίς γ1. 

ὅτω) ουτως Υ]1, Χ, τό, 18, 72, τού, 130, 131) 134. (οπηρὶ. ὶμί, 
καὶ τὸ] α τὸ τό, 18, ς2, 73» 77» 131. (δῖ. Νίς. Απῃ. 1. αἰϊϊᾳυς. 
Απη. Εά. τῆς τλ.] περι τῆς πλ. ἵΝ, τό, 30, 32, ς2, ς4, ς 7) 
“ἃ, 73) 74), 77ν 131) 134. (δι. Νῖς. Ογτ. ΑἹ. 1, ματῖε ρῆπιδ, 441. 

Δὰρ. Ἀππη. 1. αἰΐφυς. Αγ. Εά. νόμος} ονομος Χ, 18. εἷς] 
Ἔ ἐραὶ γ4), τού, 134. Ατπι. τ. ριον, 1οϑ, τι18. -Ἐ ὁσόε 

δίαν. Οἷἶτογ. -Ἑ εἰ ἀσε ἐγ Αὐτηεηὶ (οὐ. αἰϊφυϊ!. Απῃ. ΕἘά. αὖὐ- 
τῶν) α 19») 1οϑ, τ18. διαν. Οἴοσ. ὁ ἱερ.---ἔςα!}) πιᾶγρο τον ι:- 
ρίως του ἐλαζοντος αντον, αὐ͵ου ἐγαι Χ. ὥς πιᾶγρο, εἰῇ αυοαά μαδεαὶ 
αὐτὸ, αὐτοῦ, 1ἱρί. ὁ ἱερ. ὅςις ἐξιλ.}) τω 'ερεὶ τω ἐξιλασχομένω 

10.118. ἔς, πᾶ υοά πιαὶς μαθεαϊ ἐξιλασμένω, 1τοβ8. εἰ ργαπικιπς 

Ἀπ. τ. 2.3. πῃ. 1. δἰΐφυς. Ασπὶ. Ἑὰ. ἐξιλασ.} νεπίϊ, οεὰ 
λειτουργήσει 'ῃ Ογαςο διεῆϊ, Αταῦ. 3. ἐν αὐτῷ} α ἐν ς8. αὐῇα 
τππῖιΠῈ 72. αὐτῷ, αὐτῷ ἢ αἰϊετιπι 11, 11], ς 79» 73. αντὼω αυ- 
τος ((ς) 82. ιαδεῖ υἡἱ γαῖ. ἰδ αὐτῷ ἱεουμάμιῃ ἴῃ οἰγαέϊ, τηΐποζε, 

Αἰεχ. ἕςαι] το δ5ϊἷαν. δΜίοίᾳ. 

ΧΧΧΥΤΠ. Καὶ] ,, ον. ὁλοκαυτωμα] ὁλοκαυτώματα 

Ο γε. ΑἹ. ἵν ρασῖς ργίπια, 4.43. προσάγων} τροαγαγων 9. ἂἄν- 
ϑρωπη} ανδρος πιιγρο Χ. υἱρί. τὸ ἀνδρος ᾿πῶγγο 130. ὁλοχαὺ- 
τῶσ.} οδιιχεπωσεως 7 ς. προσ. αὖτ.) αὐῇ. προ ΠῚ1Ν, ΨΊΙ, Χ, 

τής αὐ γνῷ ἢν 33) ζ2, ζῳ δῷ ς7γ» 0, 732, 737) 73. 77ν [08, 118, 130, 
11. ἯΙ εἰμ ομ Νις γον Δ... ς. προσφέρει) προσαγεε 
16. Σὺν 710. 329 2, 599. 73» 7. 77. 118, 130, 121. Αἰ, (δῖ. Νὶς. 

πς πιοῦρο Χ, προσχγὴ τοῦδ. προσαγαγει 10. ὧἂν προσφέρη ς8. 

ΠιᾶΓρο φέρεν 130. πιᾶγρο ἄγει ((οτῖς υὐ ἰσψογείυγ προσάγει) 1, ἰρῖ, 
“Ἢ τῷ μρει το, 1ο8, 118. αὐτῷ} αὐτοῦ (τ, ΑἹ,ἴ ς. ἕςα!) 
οὔο δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

ΧΧΧΙΧ. 8. σίχ}) καρπωσις πιᾶγρο Χ. [ἱρί, σοιηϑ. 15- 
ποινϑ). 25] κα αἰτογιῖτιπὶ εἴ ηὐας [15 ἰπϊοασςηϊ τό, 74) 76, τοῦ, 134. 

ποιηϑήσεται κ] πιφϑησεται νι ς8. ὥς ἴῃ οδαγαίζ, πίπογε ΑἸεχ. 
οτρασρο 1 ρί, τοᾶγρο τιμφϑνσιται καυζὴ 110. καρπωσισϑησε- 
ται (ἢς) πιᾶγρο Χ. ου τοιηϑησεται τ. ἐν τῷ κλιδ.] ἐκλιδανω 

(((1}. ἐν κλιξ.) )ς. ἢπιτοῦ , τῷ Ν, Ν]], Χ, τς 18, 32, ζ4,), ς ς» 
ςό, ς79. ς9,) 64, 725) 723» 77. 85. 1295. 130, 131. (ὑοπιρὶ. ΑΙά. [ιὶῥί. 

(αι. Νὶς. πιᾶγξο ἐν φουβνω ({:ς) ς8. κλιξαν;} χριξανω Χ. [ἱρίς 

χαὶ στᾶσα ἥτις ποιηϑ.} ἢ 71. καὶ πασα ϑυσιὰ ἡτις τί Ν]], «8, ς0. 
ποιηϑήσ. 25} πιᾶσρο πιφϑησιται Χ. 1[ἱρί. ἢ ἐπὶ) ἢ 1]. δλ- 

θεῖ ἢ ἴῃ σἰιαγαές. πιίωοες ΑἸςχ. τοῦ ἱερ. τοῦ προσῷ.] τω μέρει προσ- 
φέροντι 19. τῶ “ρει τῷ τροσφερ. τοῦ, 118. αὐτῷ] αὖον ΙΝ, τς, 
τό, 18, 30) 32. 54). τύ, ς7ν ὅψμ 73, 82, ὃς, τού, 131) 134. ΟὈΟπρΙ. 

ΑΙ. 1 ἰρί, (δι. Νῖς. κᾳ. Ἄπῃ. ι. αἰϊφυς. Απῃ. Εά, ἔςαι] 
ἐξιν ’ιοϑ8. α 82. 

ΧΙ... τᾶσα ϑισίχ) καρπωσις τπᾶγρο Χ. Ποἰρί, ονιις ἄὐπεπι Αταν. 
ι. ἅ. ἄναπ. ι'ττ- ἄναπ. 22] α αἰϊεγαῖγ, εἴ φιια τἷς ἰητεηασεπὶ 18, 
γξ: ἄναξ. ἐν ἐλ. χα!) α Ατὺῦ. 3. ἀναπεποιημ. ιὃ, 2] νεπίτ, 
ςεὰ τεφυραμίνη ἰπ Ογαςο ἔπει, (ορι. νεπῖϊ, σευ γεγραμμέν. ἱπ 

Οτἴαςο ἔμετῖς (οἱ μος δοοιάϊς οχ πιόγο εἰτοσὲ ρυπϑογαπι) Αγαῦ. 3. 
ἐν ἐλ.] αὶ ἐν ζῳ, 72. κρπ οἷο δῖαν. Οἷἶτορ.:. μὴ] κα τς. 
πίποιημ. 25]. , [1]. δαῦςοῖ ἴῃ σπδγαξε. πιηοῦς ΑἸεχ, ξηρα ἵηδῦρο 

Χ. 1ι0ῖ. ΄ᾶσι]] α ς3. Ἄτῦ. 3. ἔςαι} εςῖν ΙῖΩ. πασᾶ 

ἐγαι ς1. το 8ιϊᾶν. Οἴἶγορ. ἐχάςω] ἔχαζον 134. -Ἔ εγαι ς3. 
τὸ ἴσον] τω ἰσω 53. ΤὨΆΓΡΟ ανηρ ὡς ἀδελφῷ» αὐτὰ Χ. [ἰρῆ. πιῶγρο 
ἀνὴρ ὡς ἀδελφω ἀντου 8ς, 130. 

᾽ 
ἀνὰ" 

1. Οὗτος ουτως 3. «ἰ ἦἧμσε Αγπιοηὶ (οὐ. ΑἰἸαυὶ. 

χα μὲ Απππεηὶ Οοὐά. δι, ϑυσίας) της ϑυσ. 19, 108, 118. 
Οοπρ. μαω βείογηπε πῃ. τ. αἰΐᾳφυς. Ασγπὶ. Εά. ϑυσ. σωτη- 

ρίου] ϑυσίια σωτηρίας (ῇς, εχ ςσ ςομοαγτεμτθιι5 αἰϊεσαπὶ οὐϊῆξ 1{δγα- 

γ.8) 53. εἴ ΠΠῊ πιεμάο ϑυσία σωτηρίου ΑἸά. ϑύυσιας σωτηριᾶς 
γι. ϑυσιαξήριου ς.. τον τὴν 59. τ. ϑυσ. τῶν εἰρηνι- 
χὼν 19, 108, 118. τῶν εἰρηνικῶν Πιᾶγρο 85) 130, ἣν] ἣν ἂν 
18. ον ((ς) ςο. προσοίσουσι) ποιήσουσι 195) 1οϑ8, 118. ἀξεναι 
ϑῖδλν. Οἰἶγος. Κυρίῳ] τω Κυρ. ἹΝ, ς3» ς8, 74) τού, 129, 1.34. 

Οοπρί. ἐν τὴ ἡμέρα ἢ ἂν χρισις (ῆς, ἰερ. χρισης) αντω (ῇς, Ἰερ. 
αὐτον) τὸ δικατον του οιἰῷι σεμιδαλεως ςς. 

11. μὲν] δὲ μη (ἢς) 71. μέντοι 19. Αἴεχ. τερ}] τὸ περι 
108. προσφέρη} προσφέρει ξ0, 75. 4ἤεναπι δῖαν. Οἰτος.. 
τροσοῖσε!} καὶ τροσοισεται 43. “Ἔ εἰἰαπι ΑἸΔΌ. τ. 4. α καὶ ΟΘεογρ. 
εἰ αὔεναι ϑίαν, Οἴἶϊχορ. ἐπὶ τῆς ϑυσ.} ἐπ᾿ ἀντὴης ϑυσ. (Πς) 129. 
. 

ΣΙ 

-Ν 
Ἀχι 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν., 
ἈΈΜ. ΝΙ, 

ἐν ἐλαίῳ, χαὶ λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐ ἐν ἐλαίῳ, χαὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ. 
Ἐπ᾿ ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦ ἐπὶ ϑυσίᾳ αἰνέσεως σωτηρίου. Καὶ προσάξει 
«. ΣΝ , “ ’ 9. 1“ ἐ 7 ͵’  ς βῷ ρ9 7 -« «ἷ“ἷ[ἁ͵Π Ὁ “,᾿ 

εν ἀπὸ ὍΘΟΥΤΩΝΡ Τῶν δώρων ἀυτοῦυ, χφαιίρεμα Κυρίῳ" τῷ ἱεῤει Τῶ Θροσχεοῦτι 10 αιμα Τοῦ σωτῇ- 

᾽ ϑ ᾿» 
ρίου, αὐτῷ ἐςαι. 

δῶρον αὐτᾶ, ἢ ἂν ἡμέρᾳ προσαγᾶγῃ τὴν υυσίαν κὐτοῦ, βρωθήσεται χαὶ τῇ αὔριον. 

ξ΄ 95 δ ’ 3. ΄᾿9 3 "ς ε έ ρο 

Καὶ τὰ χρέχκ ϑυσίας αἰνέσεως σωτηρίβ, αὐτῷ ἐςαι" χαὶ ἐν ἢ ἡμέρᾳ δωρεῖται, 
βρωθήσεται" ἃ καταλείψουσιν ἀπ᾿ αὐτὰ εἰς τὸ πρωΐ. Καὶ ἐὰν εὐχὴ ἦ, ἢ ἑχέσιον ϑυσιάξῃ τὸ 

Ν 4, 

Και τὸ 

χαταλειφϑὲν ἄἅπὸ τῶν χρεῶν τῆς ϑυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης, ἐν συρὶ ΠΕΡ ΕΘΗ ἜἘδν δὲ 

φαγὼν φἄγη ἀπὸ τῶν χρεῶν Γῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἃ δεχνϑήσεται αὐτῷ τῷ “προσφέροντι αὐτός καὶ 

λογισθήσεται αὐτῷ, μίασμά ἐςιν" ἡ δὲ ψυχὴ ἢ ἥτις ἐὰν φάγη ὄπ αὐτῇ, τὴν ὁμαρτίαν λήψεται. 

α τῆς ϑυσ. 10. εὠπὶ (ιγ βεῖο δῖαν. Οἴτορ. ἄρτους} ΜΗ αζυμες 

τό, 18, 19) 30, 32) 52) ξςῖγ) 57» 73» 745 752 76) 77, 89 τού, τοϑ, 

130, 1315. 134. Οὐτρὶ. (δῖ. Νὶς. χολλυρᾶς Πηᾶγρο 8ς, 139. κολ- 

λυριδὰς πιᾶγρο Χ. 1 ἰρί. ἰχ] α29. Αἰά, ἢ (Πς) χ2. ἄνα- 

πεποιημένους) ἀναπεποιημένης 747. 76, τού, 134. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ῥΡατῖα 
ΡῬυπια, 444. νογιτ, σοι τσεφυραμένους ἱπ Οταοο διετῖϊ, (ορί. 
ἐν 1], Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ἐν ἐλ, 15--ἶν ἐλ. 25] α αἰϊεγιῖγα εἰ 4185 
815 Ἰητετίδοεης τό, ς3,) τοϑ, 118. καὶ λαγ.] καὶ ζωρτΆ [ἰπεᾶπὶ 80 
αἰ τππᾶπὰ 11. , καὶ ΠΙ., καὶ λάγ. [τἀ καὶ ἴῃ οδαγαδξ, πηΐποσε, 
Αἷοχ. λάγανα ἄζυμα! τὰ λαγ. τὰ αζ. 82. ἄζυμα Αγταῦ. 4. 

διακεχρ.Ἷ κεχρισμ. ς4,) 75. καὶ διακέχρ. τξ- ἐν ἐλ. 237 αᾳ ἐν 
18. κα υἱτυφυε [ἷρ. εαρε οἶοο 5αν. Οἰἶγορ. ἐλαίῳ 45-- 
ἐλαίῳ 3] αὶ Αἰζειιῖγ εἰ αυξε 1ἰ5 ἰητοιαςοηΐ 10. χαὶ σεμ.}, καὶ 
ἃ. τεφυραμ.} ζεστην εκολλύραν πιφυραμ. (0) 7)ς. ἔζζεστην 
χολλυραν τεφυραμ. ξ4. Ιπ τεχῖυπιὶ πογαπὶ (οὐϊοιπὶ πτερίεσιπι εχ 
ΤΔΓσὶΠε ἀϊι88 νετἤοηῃεβ Αἰϊδ ; [οὰ εὰ νεγῆο, (ςοστιρία 4υϊἀεπ1) υς ἴῃ 

υἴτοχις Οοάϊςε εἰξ υἱάπια, ρεπίηοτε νἱἀοῖυγ δά ἰπϊάϊιπη σοπιπιδτῖβ (1Ὁ- 
“εηυεπί5. ξεστην ΤΩΔΓΡΟ Χ, 130. ἱρέ. Οαϊ. Νὶς. 

1Π. Ἐπ᾿ ἄρτοις ζυμίταις} ἐν ἀρτοις αζυμητοις 9. 
αζυμωταις Χ, 18, ς8, 64) 72, 82. 1ρί. ἧς ἱπ πιαγξ. 130. ἐπ᾽ ὥρτ. 
φυμήταις Οοηιρί. ἐπι χολλυρων τῶν αζυμιτων 77. επὶ κολλυρων 
ἄρτων ἀζυμίτων ς2) 54) 57, 73ν 130, 131. Οδῖ, Νῖς. Απῃ, 1. 4]1|4πς. 
Ἄπη. Ἑά. ἄς ἰπ ἴεχαι, ξἀ τηᾶγρο υἱ Καῖ. Βς. ἔς, πἰῇ υοάὰ ἢδθε- 
δηΐ χολλυριων, 16, 30, 32, 745 γό, τού, 134. ἐπι χολλυρὼν ἄρτῶν 

αζυμὼν ς. πιᾶγρο ἐπὶ κολλύρων. Αλλος φησὶ, κολλυρίδας (6ς) 
(δι. Νις. ἐπ οὐἰγγιϊ βαπώσι ααγηπογε Ἠείγοἢ. ἰηβαγ ρακί: ζεν- 

"ποη 1] ΑΥΔΌ. Ἅ. προσοίσ.---αἰνέσ.} 2το ἰσασαίίοπε οὔεγεί οριπὸ 

“πεν βεῖενι »ται ίαγεη αὐίοπὶς ὅγυ. προσοῖσ. ] εἰ φξενγεὶ ταῦ. στ. 2. 

ὥῇοναι δίαν. Οἶτορ. τὰ δωρα} τὸ δωρον 11, 19.) 59, 118. ΑΙεχ. 
ΑΥΔΌ. 3. δῖαν. Οἶτορ. Αὐπ]. 1. αἰχυς. Απη. ἘΔ. αὐτϑ} αὶ 71. 

ἐπ᾿ ἄρτοῖς 

ἩἨείγοῃ. αὐΐων (Ώς) τοϑ. ἄντων, [εὰ ν ἀυοθις ρυπέξ5 ἔργα ποῖδ- 
ἴυγ, 7ζ: ϑυσίᾳ} ϑυσιαν 1ς» 72. Αἰεχ. Ἠείγοῃ. ϑυσιας ς4. 
γ4γ) 75) 8.) τοῦ, 134. σωτηρίου} κα 1ς. - αὐτου ΙΝ, ΝΙ], τό, 

18, 20) 30) 32) 52) ς3, 54) 56, ς7,) 58, 9, 64) 72) 73.) 745 75» 70» 
57, 82, 82, 8ς, τού, 128, 129, 1319) 134. Οὐρὶ. ΑΙ4. [0Ρ1. (κι. 

ΝΙς. -Ἐ ἰάεηι ἴπ οἰλγαέζ. πιϊποσς Αἰοχ -ἢ ἐδ οὐ Τορῖ. τὼν 

εἰρηνικὼν ΤὨΔΥΩΟ 130. εἰρηνικῶν ΤηαΓρΡῸ Χ, ὃς. ΓῚΡί. 
ΙΝ. προσαξει} τροσοισει 545) 75. κλ 53- ὁἤέγει Ἠείγοι. φ 

ται ϑῖαν. Οὔἴτορ. “Ὁ απ᾿ αὐΐου ΝἿΙ, Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 32, 

529) ζ4,. ζ Ὁ) ς6, ς7) 58, 73» 74) 75» 70.» 779, 83, 85) τού, 120, 130, 
131) 124. (οπιρί. Αἰά. 1ιρ΄. δι. Νῖο. Ἐ εδάσπη ἴῃ οἰαταξξ. 

τηΐποσε Αἰοεχ. “ἐπ᾿ αὐτοῦ ΤΨΝ, ζ9, 72. -Ἐ αὐ ἐ]ις ΑτδΌ. 1. 2. 
ἕν ἀπὸ πάντων τ. δώρ.} α 130. αν τς. Ἠείγοδ. κα πάντων 7ς. 
ἰφαίρεμα] ἰσυάαείοπενε Ἡείγςἢ. Κυρίῳ) Δεο Ἡείγοἢ. τῷ 
δερ. .}] εὐ (περγάοιἱ Αταὺ. 1. 2. τῷ προσχ.} τω τροσφεέροντι 30. 

τω πτοροχεοντι ς3) 72. φιὶ αβωπάεῤα! Αττα. τ. αἴϊαυς. Ατηι. Εά. 
τοῦ σωτ.} τῇῷ ϑυσιαςηρίου (Αῖ. Νίς. τῶν εἰρηνικῶν ΠΙΔΓΡῸ ὃς. ΡΓΦ- 
ταϊτῦς πεν βεὶὶ οὐτα ἀτάσυϊο διαν. Μοίᾳβ. αὖτ. ἕς.----ταὐτ. ἔς. ἴῃ 
«οη!. ς] κα δἰϊεσγιηῖσα εἴ 4ι8: 15 ἰηϊτετδοςηΐϊ 93, 54) 759. το. αὐτῷ) 
αὐτου ς3. Ἠείγομ. κα Απῇ. :. αἱϊΐϊΐφυε. Ασπῃ. Εά. ἔςα!] το 
δίαν. Οἰἶγογ. 

Ὑ. ϑυσίας) ϑυσιαν 129. 
Ἄστη. 1᾿. δι φυς. Αστῃ. Εὰ. 

σωτηρίου} εχργπιιης ἀφαιρέματος 
αὐτῷ ἔςα!)]) νι. α αὐτῷ Ἀπ. 1. 

Δἴαιε. Ααττ. Ἐκ. εἐςαὰὶ αὐτω τό. αντον ἐξα! 114. ἐΠ[} οο ϑὶδν. 

Οἴτος. καὶ ἐν] α καὶ Ατηιεηὶ Οοάά. αἰχιϊ. Αττη. Ἑά. δω- 
ρεῖται) τροσφερεῖ τηᾶγρο Χ. 1ἰρί. “οκαόίε Ἠείγςἢ. βρωϑ.1 
εάαίαν δῖαν. Οἷἶτορ.Ό 4] εἰ ποη' Ατὰρ. 3. Θεόν. Απη. 1. δἰ ἴᾳια. 

Ἀπη. Ἑά. καταλείψουσιν] καταλειψεται ς3. καταλαΐουσιν, 
ῆς, (οἀ λατουσιν (ςτιρῖυπι σεσεητὶ τρδηῖ {Ὡρετ νεῖΐετεπι (ςτ ρίζα, τό. 
ἴὐμάς νεῖο δος ἡ Ουοά ςοττεᾶον νοϊυετῖς Τοθεῖς κατελατωσιν Υἱχ 

Ῥυΐοτα ; φιοά καταλλατἼωσιν τηυϊίο τηΐηυς. ἀπ᾿ αὐτοῦ] απ᾿ αυκ 
τῶν 19.) 745) γ6, τού, τοϑ, 134. εἰς τὸ] κεἰς 18. 

ὟΙ. Καὶ ἐᾶν] καν 11, ς3. λ ἐᾶν τς. εὐχ. «δῶρ. αὐτ.} ἐπῆγε 
“ον, ο7πς ἐπὶ (πον βοίρα ϑοίτενε (6ς) (ορῖ, εὐχ. .- -ὃϑυσ.} «οἰμπα- 

γε φιϊγμαπι νοίμνι αϑέγαί Ατπν. 1. αἰϊϊφυς. Ατστῃ. Εα. εὐχὴ ἥν 
ἢ ἑκέσ.] εὐχὴν ἢ ἐχουσιον 11, ΙΝ, Χ, 18, 19, 30, ς9, 72), 74. 76, τού, 

120. 110. Ογτ. ΑἹ. 1, βρατῖε ργπιᾶ. 257. Αὐῷ. εὐχὴν ἐκουσιαν ς3. 

εὐχὴν ἐχουσιον 1ζ, τό, 20) 32) 52) 545) δῦ») 5790 Θ4) 737 75» 77» 82, 
128, 131) 134. Αἰά. (αἴ. Νῖς. εὐχὴν ἐκουσιου (6. εὐχὴ π᾿ εχξ- 

σιον τιϑ8, 130. εὐχῇ, ἢ εκούσιον ὃς. ϑυσ. τὸ δῶρ.] ἀμ πενῖξ- 
εἶπ ἐοαὶ Αταῦ. τ. 2. ϑυσιάζῃ) ϑυσιαζει )ς. ϑυσιάση ΟΥγτ. 
ΑΙ. 1. ς. προσαγάγῃ} Ὡροσαγῆ ΙΝ, ς3, ς4) τοϑ, 129. Οοπιρὶ. 
προσάγει 71, 75. προστῇ (0) τς. ϑυσιαξη Ν]]!. - τω Κυριω 

53. ροσένεγκη Ογτ. ΑἹ. 1. ς. τὴν ϑυσ. αὐτῇ τὸ δῶρον αὐῇου 
ΨΙ1. ,, 83. α αὐτῷ Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. Αὐρ. Απῃ. 1. αἰϊϊσυε. Αὐπὶ. 
Ἐά. καὶ τῇ αὔρ.} καὶ τὴ ἐπαυρ. 74, γό, τού, 134. 
γ,2,) 82. “Ἔ καὶ τὸ καΪαλειφϑὲν απ᾽ αὐῇς βρωθησεται τς. -Ὦ ελάεπὶ 
Δ ἃς ἴῃ οἰιαγαξξ. ταΐμογε Αἰεχ. αὕριον καὶ τὸ καϊαλειφθεν ᾿ς ἀπ᾿ αὖ- 
του βρωϑησεται καὶ τὸ καταλειφϑὲν : (ης) ΙΝ. ΑΠεγίσυπι εἰ πγεῖο- 

ΒοΙα πὶ πηαὶς ςο]]οσανὶς ᾿ἰΌγαῖι5. Ἡδθυΐ ἄς ἀυ]ο ἀγο μεν ρυ15 τγιιτς 
41 ἤρηυπιὶ ἴῃ 60 ἰοςο, 410 ἐχῃϊθεῖ Αἰεχ -Ἐ δαεέκγ φορά (ερετγετγὶέ 

ἄἰεεο ΑΥαῦ. 1.2. -Ἐ εἰς φμοά γε δδμπι οἱ ἐἄειμν Ἄττη. τ. αἰϊῖχυς. 

Ἀπ. ἘΔ. κακαὶ Αυρ. ποῃ ἀϊπίηρυϊ ροῖ αὔριον ς2. 
Ψ]]. Καὶ τὸ καΐαλ.} καὶ τὸ καϊαληφϑ. τοό. εαν καϊαλειφϑὴ 

190, το, 118. τὸ δὲ καταλειφϑ. Ογτ. ΑἹ. , ρᾶπῖε ργίπια, 3 7. 
α καὶ ς3,) 74, γό, τού, 134. κ οπιηΐδ Ατγπι. 1. αἰιε. ΑΥ. 

Ἑά. τῶν χρ.} α Οἵ. Νῖς. τῆς ϑυσ.] α τ6. ρΐεπε αἀϊῇίη- 

συυσηῖ ἢἰς Αγπὶ. 1. αἰδχυς. Αστη. Ἐκ. ἡμ- τρίτ.} μι. τῆς τρ- 
16, 19, 118. τῆς ἡμ. τῆς τρ. 1ο8. πμεέρων τρίων ξς. τρί. ημ. ς 4 
᾽ς. κο]ακαυϑήσ.} καυϑησέῖαν το. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. οοηιδωγαί κα 
δίαν. Οἴἶτορ. 

ΨΙΠ. Ἐὰν δὲ] ἂν δὲ ζ4. κᾳ δὲ Οδοζγρ. φαγ. φαγ.} βρω- 

σει βρωθὴ ς4, γς. φυΐχιαπι ᾿χγατοηλϊτιπς Αὐτηεηΐ Οοαά, αἰϊχυΐ. Αττη. 
Ἑά. κρεῶν) -ἰ- τῆς ϑυσιας τοῦ σωτηρίου αὐου ς, ς ς, 74, 71, 76, 
τού, 134. Αἰπηθηὶ Οοὐά, «αἰϊᾳιΐ!. Ατηλ. ΕἘά. -Ἑ τῆς ϑυσιας των εἰρη- 

γιχὼν αὐΐου τς, ςζ8. -Ἐ ελάεπι ᾿ς ργωπιο ΓΝ. -Ἐ ελάστῃ (Ὁ κα ἴπ 
οιασαξξ. τπλϊποσε ΑἸεχ. -Ὁ (πεγβεῖ! ἰαμάαεοπὶ; ΑΥΔῸ. τ. 4. τῇ 

ἡμ. τῇ τρ.] τὴ γ ἡμέρα 75. ἱπρυιηϊπιπὶ ϑίαν. Αὐπ. σ. Αἰ αυό. 
Απη. Εάὰ. ὁ δεχ,).} αϑυτον εξὶν αὶ δέχ. ς3, ζό, τ29. οὐκ εὖ- 
δοκήσει τηᾶτρο Χ. 1, Ἰρί. αὐτῷ 1] αὐτο το. ΑἿΝ, Χ, 1) τό, 

18, 10,29) 30, 32, 52) 43, τύ,:γ, ς8, 64, 73) 779 8ς, τοθ, τ18, 128, 
130, 131. ΟὐμρΡΙ. ΑἸά. Πὶρί, (αῖ. Νίς. διαν. Αγπή. 1. αἰϊίαυς. 
Αγηϊ. ἘΔ, υποὶβ ἱποϊυάϊε ΑἸεχ. αν, {δὰ {υρταίςτρῆι Τεουπάδ τπηδηυς 

καὶ τὴν ἄαυβ-. 

ἄντο, ςς. τῷ τροσφ. αὐτό] 4 φεοά οὐ!μῖϊε ΑΥΔΌ. 1.2. κα Ασγαδ. ἧς 

αὐτό) αὐτω ς8, τού, 118, 128. αὐΐΊου (ἢ) 82. α Ατηι. τ. 8]114υ6. 
Ασα. Ἑά. αὶ λογισϑ.] εἰ ῥρτδοτηϊτυης ΑΥαΡ. 1. 2. 2. λογισ- 
ϑησέϊα.]) λογισέϊαι 1Π1, ς3. λογισϑησέϊαι ἴῃ “πιαταές. πηΐπογε ΑἸεχ. 
αὐτῷ 25] αὐἴο τό, ς3,) 77. αὖὐἷο εχ ςοῖτ. ἐξουπάα5 πιδηι5, [δὰ αὐα 
Ρἤμπηο, 131. αὐῇο, [εὰ ργὰυΠ ἀπ ηδίοπε ἃ λογισϑήσεϊαι ἀϊνοττίτας 

«ἀ μίασμα, ξ9. αογίβείμπι ΑγαΌ. 3. εἰ μά Αὐτὰ. τ. αἰϊίψυς. 

Απῃ. Εὰ. μίασμα) Ἔ- γὰρ ΑΙ4. δ[αν. Οὐἶζος. φικοπίαν ροϊμ- 

19 ΑΥΔΌ. 1.2.3. ἀαπόοξολον μιασμαᾶ 19, 74) 76, τού, τοϑ, 118, 134. 
ἐν ἄλλοις βιξλίοις ἀπόξολον εὗρον Ἰποεττυβ ἴῃ Οαϊ. ΝΊς. ργαιαϊτεαις 
ἀποῦλητον ς4,)73. Δαυΐα εἴ δγπιπηδςοῆὶ εἴε ν]ἀεῖυγ. φαοπίανι τεεοα 
1 εἰ ροϊϊμεῖο Αττα. τ. αἰ ἶχιθ. Αὐτη. Ἐά, ἡ ϑὲ Ψ.} εἰ σπίπια δῖαν. 
Οἴορ. ἐὼν Ὁ1:.] αν ΙΝ, Χ, 18, τς, 64, γ4,) )ς», τού, 128, 114. 
Οοπιριὶ. 1ἰρί. Ογνε. ΑἹ. :, Ρατῖς ΡΤπιΔ, 3 ς 7. ἀπ᾽ αὐτῷ} αὐ ἐὲς 
δίδν. τὴν ὦμαρτ.) ,. τὴν 19, 54, 759) 108. μιανϑήσεαι καὶ 
τὴν ἄμ. γε. Α|.Ἰως, Ἔ σι ἴῃ ᾿οτηϊηϊηο ΑΙΔΡ. :. 2. λήψετ.] 

α (4ς) 52. 

3 4- 



ψ'" 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦΟΨΙΙ. 

9. Καὶ χρέα ὁσα ἐὰν ἅψηται παντὸς ἀκαβάρτα, ὁ ὃ βρωϑήσεϊαι, ἐγ πυρὶ χὐ]ἀχαυὴ  σέϊαι πὰς χαβα--: 

10. 

11. 

18. 

ρὸς φάγεται χρέα. 
΄΄ ΝΕ 2 ’΄ 3 “ὃ »"» 395. ᾿" 2 ρ ε Ἂ 9 ΄ 3 ἰδ ἰϑν 39 ᾿Ὁ 

Κυρίου, χαιὶ ἢ ἀχαϑαρσία ἄυτου ἐπ αὐυτω, ἀπολειτᾶ! ἢ Ψυχὴ εκχείνγη ἐχ του λαδ αὑτῆς. 

Ἡ δὲ ψυχὴ ἥτις ἐὰν φάγη ἀπὸ τῶν χρεῶν τῆς ϑυσίας τᾶ σωτηρίου, ὅ ἐς! 

Καὶ 
ε ,ν») ὰκ ΔΨ ϑ ὦ Ν ΄ 2 , ἌΡ᾽ ν » ΄ 3 , ΡῪ »" 
ἡ ψυχὴ ἣ ἄν ἅψηται πσαντὸς πράγματος ἀχαϑάρτου, ἢ ἀπὸ ἀχαϑαρσίας ἀνθρώπου, ἢ τῶν τε-- 

΄΄ οι 2 ’, 4 Ν, ’ 3 ᾽’ ", Ά4 )}ὲἍνΝ ρ᾿ ρ᾿ ω 

τραπόδων τῶν ἀχαϑάρτων, ἢ παντὸς βδελυγματος ἀχαϑάρτου, χαὶ φάγη ἀπὸ τῶν χρεῶν τῆς ϑυ- 
’ “᾿ »,’  » , 3 φῶ ε .., » ΄ 3 “᾿ ων 3 .“. 

σίας τὰ σωτηρίου, ὁ ἐς! Κυρίου, ἀπολεῖται ἡ Ψυχὴ ἐχείνη ἐχ τ λαοὺ αὐὑτης. 

. Κύριος πσρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, λέγων" πᾶν ςέαρ βοῶν, καὶ πτροῦχ- 
ἉᾺ, ᾽ ἰδις » » ς »,’ ΄ ς 4 ΄ 3 ἱρὴ δ 4 

. τῶν, χαὶ αἰγῶν οὐχ ἔδεσϑε. Καὶ ςέαρ ϑγησιμαίων χαὶ ϑηριαλώτων ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔρ-- 

γον, χαὶ εἰς βρῶσιν ὁ βρωθήσεται. 

ΙΧ. κρία ὅσχ] κρια ος 11]. κρ. ὅσα, [εὰ ὅσα ἱπ εἰιλγοῶ!. πιΐ- 

τοῖς, Αἰεχ. κρέας ὃ Ογτγ. ΑἹ. ἱϊ, 64 ς. ἐαν)] αν ΙΝ, ΥΝΙΪ, Χ, 

τό, 18, 19, 43, ς7», 458, 59. 73ν 74. 7{ν 77, 106, 1οϑ, 131, 134. 
(οπιρί. Αἰεχ. 1.1ρ(. (αι. Νῖς, Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. παντὸς) απὸ π. 
ς3. αὶ βρ. ἐν τ. κατακχ.} ἐν τ. καταχ. να βρ. ςςΞ. ἤβρωθησῇ.] 
“ἰσπίνν δῖαν. Οὔτος. ἐν τ. καταχ.] α ς2. ἐν πυρ!}) αλλα 
εν τσ. 72. δίαν. Οἴτοσ. πῃ. 1᾿. αἰίφυς. Αστὶ. Ἐὰ. ὧ ἐπ σης ταῦ, 
Σ.2.3. καΐακανθ.) καϊακανσηῖε ς3. κανθησίαι 64. 128. - και 
τὰ χρς 1ς) (8. - ελόςπι ἃς ργασπιπο ΓΝ. - δλίεπὶ (οὐ ἃς ἰπ ςΒα- 

τδί!. πιίηοῖς Αἰεχ. -Ἐ δι εστο. εἰ εαγπώ (ς) Ἀγαῦ. :. Δ. σας] ε 

ον; Ατσδῦ. 3. φάγεται) εαδι δίλν. Οἴτυρ. κρία 20] α τς. 

Ἀρέας Ογτ. ΑἹ, 1, ς. ΟΥρυ. ἐμξἐρμἔνά ΑΙΔθ. 3. αἰισυΐυπὶ ρερεπμκιης 
«Αταῦ. 1. 2. 

Χ. Ἡ δὲ ψ.} καὶ ἡ Ψ. ΑΙ4, Ῥαείδη. δῖαν. Οἷἶτοζ. εἰ απΐπα ἴῃ 
ὍΠ0 ἴοςο, ἰεὰ ἀπένα αείσε ἴῃ αο, Ογργ. φπαὶ; νἱν (ςτίριος 1,διϊηυς 
Ἄπουπι. 8Ρ. Ογρε. ἥτις) η 18. ἡτι το. ἐὼν} ἂν ό4, 73, 
4, 73. 128, 134. Οοπιρ. φαγη] με χεν! Ῥαςίδῃ. ἀπὸ τῶν 

Χχρ.} ἐπ ᾿αγπε Ογρί. ἔαγπρα δοιϊρίον [λπυς Αποηγπι. ἃρ. Ογρυ. 
α Ἄπῃ. τ. αἱϊΐφυς. Απτὶ. Εώ. τοῦ σωτ.}) τῶν εἰρηνιχὼν ΠΊΆΓΕΟ 8 (» 
130. κα δεήριίοι [δὔπυς Αποῦγπι. δρ. Ογρε. ὃ ἐγι) α ἐξιν 11, 
111. δ ἐξιν, (εὰ ὅ ἰπ οεἰατβᾶ. πιίωοεε, Αἰεχ. φωρα Αν Απῇ. ι. αἱϊὶ- 
ἢυε. Απῃ. Εά. Κυρίου) τον Κνρ. ς7. τῷ Κυριω τό, ς3, ςό, 

134. Κύυριω 18, ς8, ὅῳ γ2, 73, 74» 77» 106, 128, 120. ( οπιρί. 
ΑἸά. 1ερί. δ(δν. Μοίᾳ. γε. ΑἹ. ὦ, 64 δ» (ςἀ Αἰϊοὶ υῖ ει. καὶ 

Ἃ ἄχ.) α καὶ Απῦ. τ. 2. Οεοις. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτὸ ς3. επ᾽ 

αὐτου τις. Αἰεχ. αὐ ἰ βἊεὲ πῃ. τ. δίιηυς. Ασα. Ἐπ. “πολ. 
“- α ψυχὴ ἴα οοπ). 11} α δες εἰ φυ ἰὶς ἰηϊεδοεπὶ ς2. ὅπολεῖ- 
ται) χαὶ απολ. 32. Ολϊ. Νῖς, ποῦ. ᾿. 2. εξολιϑρευϑησιται 10, 
ὦ" ̓" Οοπρὶ. ἐχ) απο 82. αὐτῆς) α Ρεςίδη. 

. ἡ ψυχὴ) α ἡ ΠῸῚΝ, ΝΠ, τς, τό, 18, 19, 30) 34, ς8, 64, 
πὸ ̓ ιοό, 130, 1319 134. Αἰεχ. ἱρῆ (δῖ. Νίς. Ατδδ. 3. οιν- 
αἰ ῥγασταιοῖς λπνεῃ ΑΤΩΡ. 4. ἢ ἀν) ἐᾶν 19, γό, τοό, 1:οϑ, 134. 

Ἢ τἂν 32: παντὸς 1) απο τ΄ ς3, (4. ςύ, 74, 75, τού, 134. 
πράγματ) σπέρματος 128. ἄκαϑαρτου τ" --ἀκαϑάρτου 25} 
α ἃἰιοσιπγ. εἴ φιυδ 119 ἱπιοτασεηῖ 9. ἢ 2, 3.] αν! 4 ϑιδνυ. Μοίᾳ. 
Ἄπῃ. 1. αΐᾳυς. Αττῃ. Εά. τῶν τετρ. τῶν ἀκα.) νεπῆῖς, ςεὺ τῶν 

ἄχκαϑ. τῶν τετρ. ἰὰα Οταςο ωεηι, Οορι. τιτραπόδ.) εχρεϊπνιης 
κτηνῶν Αστὰ. ᾿. αίαυς. Απῃ. Ἑά. παντ. βδιλ. ἀκαϑ.} εχρεὶ- 
ταῦηῖ ἰῃ πυπ|. ρίυτα!; Αππῃ. :. αἰ ΐφυς. Απτὶ. Εα. βϑδελ. ἀκαϑ.] 
“πὶ ἱπιετροηῖϊς ΑἸῦ. 53. φαγη] φαγιι )ς. του σωτ.} τῶν εἰ» 
ξπνιχὼν 19, 108, 118. ὅ ἐς.} φμοά Δι᾿ πη. τ. δἰΐίφυς. Αππτη. Ἐά, 
Κυρίου] τω Κυριὼω 18. του Κυρ. ΝΙΙ, Χ, τό, 30, ς3, ςό, ς8, ςο, όᾳ, 

5,3. 77ν 81, ὃς, 128, 129, 130, 121. (οαιρὶ, ΑΙά, Σιρί. (δι. Νῖς. 
αὐτῆς) εὐν: ἴῃ τηαλίου πο δδν. Οἶτγογ. 

ΧΙΙ. Καὶ) α Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. πη. Ἐά. πρὸς Μωυσ.} 
λΙο Οεοῖς. εἐκπ δοςΣ Ἀπ. 1. αἰΐφυς. Απτὶι. Ἐῤ, λέγων) εἰ 
δἰ εόαιέ Οεδοῖσ. εἰ δι Ἄγαι. 1. αἰὔφας,. Αγ. Ἑἀά. 

ΧΙ]. Λαλ.] -Ἑ ἐκ Οθοις. τοῖς υἱοῖς) προς τοὺς υἱιους ς24. 
εἰν δἰ ρ Ἄττιν. 1. αἰΐφυς. πῃ. ἘΔ. λέγων) εἰ 4ὶς Οὐοοῖς. 

δ Αἴτῃ. ᾿. αἰϊαυς Ασπὶ. ἘΔ, - ἐὰ Αταῦ. τ. 2. οὐκ 

ἔδισϑε) οὐκ εἐδεσϑαι τό, )ς, τοῦ, 121. πον ἐάαιὶς ϑίδν. Οἰἶἷζος. 
ΧΙΝ. ϑνησιμαίων καὶ ϑηριαλώτων) ϑνησιμαιον καὶ ϑηριαλωτον 

15) 295 53) 38) 59) 72) 73» 76) τού, ΔΙά, ϑνριαλ.) απερριμμεν 

Καὶ ἐλάλησε 

Πᾶς ὁ ἔσϑων ςέαρ ἀπὸ τῶν χτηνῶν, ὧν προσάξει ἀπ᾿ αὐ- 
Ῥο [4 φσ ᾽ φρο ε ν,»» ᾽ ΕΣ ρο ἰδ 8 ὍὉ0 

τῶν χάρπωμα Κυρίῳ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐχείνη ἅπὸ τ λαοὺ αὑτῆς. 
ἰφϑὲ ΄ ε. ᾿-Ὁ Θῷ ρΦ ἷ΄, φῷ ἴω 

πάσῃ τῇ χατοιχίᾳ ὑμῶν ἀπό τε τῶν χτηνῶν χαὶ ἀπὸ τῶν “σετείνγων. 
αἷμα, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαᾶ αὐτῆς 
Π " , χῇ ΄ ΄ ΄ "ν ᾿ ςς φῷ 4 0 Ἁ, 

. Ὑων, Καὶ τοῖς υἱοις Ἰσραὴλ λαλήσεις, λεγων" 

Πὰν αἷμα οὐχ ἔδεσθε ἐν 
Πᾶσα ψυχὴ ἣ ἂν φάγη 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέ- 

ὁ προσφέρων ϑυσίαν σωτηρίου, οἴσει τὸ δώρον 

τμᾶτρο Χ. Ζιἰρί. “ποιη9.} καὶ ποιηϑ. .2. δι. Νίς. ποιησετῆ 
ζ9. ὦ ποιηϑ. [εὰ καὶ υηςὶς ἱποϊυῦ, ΑΙεχ. ,Μῖα, δῖαν. Οὗτος. δνὶ 
Απῃ. 1. δίᾳις. Απῃ. ἙἘά4, καὶ εἰς βρῶσ.} καὶ βρωσει 19, τοϑ, 
118) 129. Οομρὶ. Αυςζ. ἐκ εἶἰδο ἀκίεα (Ἰορῖ. δίδν. Αγ. 1. δὶ ιἷ- 
4υς. πῃ. ἘΔ. - ἐμ ΐογυα δῖαν. Οἴἶτοζ. κα εἰς βρῶσ. Ἀνδῦ. 3. 

α χαὶ Οεοισ. 4} υπςὶδ ἰηςϊυ, (ιρρίεῖυπι {οἱ}. ἂὖ Ἑκίποτς, (δῖ. 
Νιὶ:ς. βρωθϑή-.) φάγιται Αἰεχ. εὠαίκτ δῖλν. Οἰἴτοσ. 

ΧΥ, Πα.] καὶ πὰς ς4ῳ) 75. Αῶν. 1. ἃ. 3. πῃ. 1. αἰΐαυς. 
Αγ. ΕἘά. οτι σὰς 19, 1οϑ, 128. (οπρὶ. ὁ ἔσϑ. , ὁ το. 

ἔσϑων) ἐσϑίων 11, Χ, τό, 18, 19, 29, 30) 32, ἐξ, ς7, ς8, ὅψῳ 72, 
3) 74, 78ν 779. 106, τοβ, 128, 129, 130, 131» 13... Οοπιρὶ. ΑἸ, 

1ἱρῇ. (κι. Νίς. ςίαρ)] κρέα 129. σὐ αήΐρε Απη. 1. αἰΐΐᾳιυς, 
Απη. Ἑά. ὧν} α ςς» 59, 75. (Οοπουτίυς εὐυΐάεπι (νΠ]Δθα5 ὡν 
οςολίοηςηι ἀδάϊτ ἐγγοῦ ᾿ἰγαπιογυπ). 4 φείόκ: δὶαν. Μοίᾳ. προσ- 

αξε!} προσαξεις γ,Δ. τροσαζὴ 9. τροσαξεται ΙΝ, τό, 18, 30, 

43, 4) ςς, 6, ς7, 73» 79» 77. 82) 8ς, 130, 131. [ρ΄. προσαξετε 
80. 2, (8, 64, 128, 129. Αἰά. Οαϊ, Νὶς. Αὐ΄Ίο}, Οεοῖζ. Ατσπι. σ᾿ 
δἰΐαυς. Απτῇ. 4, ἀδένεπι ταῦ. 1. 2. 
ΙΙ, )γ4. επ᾿ αντὸν ς9ς. κα ἄπ 10, 108. 
Οεοιζ. γῆι. τ. δἰαυς Ατπὶ. Ἐκ. καρπωμα) ἐοβία»ε Αὐυχ. 

ον ϑίαν. Μοίαβ. ἐκ ρτγαπιῖαι Οεοῦζ. Κυρίῳ) Κυριου 11. 
ΔΟ τὼ ὃς. ἐχεινη} α 129. αὕτη τύ, 57, 111. Ατπῃ. τ. 411}- 

υς. Απῃ. Εη. -Ἐ ἢ σϑιουσα ςς. (ἀπὸ] ἐκ ΙΝ, ΝΠ], Χ, τό, 

18, 19, 32, 52, (3) 849 46) ς7, ςζο,γ, 04. 71, 72, 73» 74) 75) 76) 77ν 82, 
ὃς, τού, 1τοβ, 118, 128, 130, 131») 114. Οὐοχρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ, χρῇ, 

(δι. Νὶς. δῖν. Μοίᾳ. Απτπ. :. δυο. Αὐτὰ. Εα, λαξ αὐτ. 
-- λαοῦ αὐτ. ἴῃ οοπι. 17] α αἰϊετγιῖτα εἰ 4.2: ἰὶς ἱπιεασθηϊ γιὲ. 
τῆς] - ἐσϑιουσα 134. τ η ἐσϑιουσα ςῳ 74, 7ς, 76, ιοό. 

ΧΥΙ. Πᾶν] εἰ ονινενι ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ϑίαν. Οἰἶτος. “Ἔ ἄκης 
Οοις. ἴδισϑι) εὐάὐαιὶς ϑδίαν. Οἴτος. τάσῃ τῇ κατοικ.] 

α τῇ ΙΝ ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, ς4) (3) ς7, ς8, ς9, 72, ὃς, τοϑ, 

118, 130, 131. (οπιρὶ. ΑἸ4. μὶρί. πᾶσ παροικία κατοικιᾶς 120. 
αασι κατοικιὰ (Ώς) 7 ζ. ογιπίόμ: ξέκεν αἰομίδμς δῖαν. Αὐτὴ. σἱ, αδἱγὶ- 

ᾳυς. Ἀπ. Ἑά. ἀπό 13] σμ οΐαρε ἃ Οορι. τε] κα ζὰ γῖ; 

82, 114. Ατἴτπι. 1. αἰϊαις. Ασην. Εὰ. χ]ηνῶν} πετείνων, Ἡὶς, εἴ 

κτηνὼν ακὶ ἤμεπὶ Τογηπιλι 5 Βλθεης ΓΝ, Ὑ11, τς, τό, 19, 30, ς4) ξ ξ» 
4), 48, ς9, 73ν 759 77» 80. 108, 118, 130, 121. Αἰεχ. Αἴ. ι. 2. 

Απῇ. 1. αἰΐψυς. Απῃ. Εἰ. καὶ ἀπὸ] α ἀπὸ τς, τού, τι8. 
αὶ εἶσι α Ο(ορι. 

ΧΥΠ. Πᾶσα) καὶ π. 128. Αγδῦ. :. 2. 3. δῖαν. Οἴτορ. ἃ 
ὧν] ἐῶν 7γζ) γό, τού, 135 ΑΙά. ηεαᾶν 22. αἷμα) ταν αμα 

ΙΝ, τς. ρμεφπιαὶς τᾶν (Ὁ Χ ἷπ οἰιλγαλές. πηίπογε Αἰοχ. 

ἀπ᾿ αὐτῶν) ἐπ᾿ αἰῇων 
α Ὀυπίαυε δἷλν. Μοίῃ. 

᾽ 
ὧν - 

ἀπο- 
λεῖται) ἐξολοϑρευεεταν τς. εξζολοϑρευϑησεται τοϑ, 118. ἡ ψ. 
ἐχ.} α το, 30, 1οϑ, 118. Απῃ. 1:. αἰϊϊαιιο. Απτῃ. Εα. ὡπὸ} ἐκ 
ΝΙΙ, Χ, τς τό, 18, 19, 30, 32, ς2) ςς» (7, 88, 59.) 72, 74» 73, 1οῦ, 
1ο8, 118, 128, 129, 130, 1310 134. (ὐοπιρὶί. ΑΙά. Πρῆ. (δι. ΝΊς, 

ϑίαν. Μοίᾳ. Απιι. :. αἰϊΐαυς. Απῃ. Εἰ. αὐτῆς} αντου 130, 
131. 

ΧΥΝΙΠ. πρὸς Μωυσ.] Μρί Θεοῦ. ἐανε ΜΌΣ Αττη. τ. αἱ αυς. 
Ἄπῃ. Ἑά. λέγων) α 72. εἰ ἀϊεεδαι Οδοῦζ. εἰ ἀϊεὶς Αττα. 1. 

αἰ φυς. Απη. Ἐά. λέγ.-----“λέγ. ἴῃ ςοπ). 19] λ αἰτογιιῖγ. εἰ 425 
λϊι5 ἰητεηάαοεπὶ τό. 

ω; ΧΙΧ, Καὶ τ᾿ νἱοῖς Ἰσρ. λαλ.] λαλ. τ΄ νιοις Ισρ. ΤΝ, τς, το, ς1» γε ἢ 

νι (- 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν, 
ΚΕΦ. Ὑἱι. 

3 ρο ’ ΝΟ. Ν »“ ’ ἰδ ΄ ; ε ἰφὰ 3 ὑπ ΄ Ἂ, ἤ 

αὐτοῦ Κυρίῳ χαὶ ἀπὸ τῆς ϑυσίας τ σωτηρίου. Αἱ χεῖρες αὐτου ππροσοίσουσι τὰ χαρπώματα 20. 
» Ν ’ἤ ΣΙΝ, ρ 4 Ἁ΄ς ἝΝ Ἂς ρῬ ζὶἹ] ’ 9 ΝΝ Φ, 3 ’ 

Κυρίῳ" τὸ ςέαρ τὸ ἐπὶ τῇ ςηϑυνίου, χαὶ τὸν λοδὸν τοῦ ἥπατος προσοίσει αὐτα, ὡςε ἐπιτιϑέναι 
͵ ᾽ ε »Ν ρφ 7 . » Ἢ 

δόμα ἔναντι Κυρίου. Καὶ ἀγοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ ςέαρ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαςηρίου' χαὶ ἔφαι τὸ ςηϑύνιον 21. 
ὃ Ν Ν ρ᾿ ες »᾿ 3 ἰων Ν Ν ’΄ ΝΝ ]ς ΄ 3 ΄ ἧς ΟΣ "ἙΝ φὸ 

Ααρῶὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, Καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπὸ τῶν 22. 
Ν μῷ " ΄ ΠΝ κω Ν » ι κω “ 

ϑυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν. Ὃ «τὡροσφέρων τὸ αἷμα τῇ σωτηρίου, χαὶ τὸ ςέαρ τὸ ἀπὸ τῶν υἱῶν 23. 
᾿Δαρὼν. αὐτῷ ἔςαι ὃ βραχίων ὁ δεξιὸς ἐν μερίδι. Τὸ γὰρ ςησύνιον τ ἐπισεμὰ ὶ τὸ αρὼν, αὐτῷ ἐςαι ὁ βραχίων ὁ δεξιος ἐν μερίδι. γὰρ ςηϑὺ ἐπιϑσεμᾶτος χαὶ τὸν 24. 

βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος εἴληφα παρὰ τῶν υἱὼν ἸΙσραὴλ ἀπὸ τῶν ϑυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν, 

καὶ ἔδωχα αὐτὰ ᾿Ααρὼν τῷ ἱερεῖ χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, γόμιμον αἰώνιον παρὸ τῶν υἱὼν ἽσΈΚῊΝ 

, ἡ ἡμέρᾳ 25. 
» 

προσηγάγετο αὐτοὺς τῷ ἐτραρ κὰ τῷ Κυρίῳ, Καϑα ἐνετείλατο Κύριος δοῦναι αὐτοῖς ἢ ἡ ἡμέρᾳ ὅδ᾽ 

ἔχρισεν αὐτοὺς “παρὰ τῶν υἷων Ἰσραὴλ, γόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεᾶς αὐτῶν. Οὐτο ὁ γόμος 27. 
 ο 7 ͵ ΄-ς Ν. [ς 7 “ ᾿᾽ ᾿ς" ρ 7 

τῶν ὁλοχαυτωμάτων, χαὶ συσίας, χαὶ περι ἀμαρτιᾶς, χαὶ τῆς πλημμελείας, χαὶ τῆς τελειώσεως, 

Αὕτη ἡ χρίσις ̓ Ααρῶν, χαὶ ἢ χρίσις τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν χαρπωμάτων Κυρίου, ἐν ἢ 

5,2) τοϑ, 118. (οπ]ρῖ. κα καὶ Αγιθ. 1. 5. 3. τοῖς υἱοῖς Ἶ εἰπρ τῖο, 121. 114. Οὐπρῖ. ΑΙά. Εἱρῦ Ορς Νις. 81αν. Οὗτος. τοὺ 
“ης Αττὴ. τ. αἰφις, Ατπι. Ἑά. λαλύσεις} λχλυσον 1Ψῷ τς) Φυσιχρηρίον ἐπὶ τὸ σνσιαφήριον (Ὀϊτιε ἰδὐλιομε5) ὃ 2. καὶ ἔς, τὸ 
19, 53» 72) 108, 118. (οπηρ]. Οορῖ. πηρῦρο σον υἵ ἰόσογοῖαγ λαλη- φυσ.} α 151. καὶ τοῖς) καὶ ἐξαι τοῖς }], 15. 

͵ σον, 11.0.. -Γμ σεογρ. λέγων] α τ. εἰ δὶς σεῖς. εἰ ὅ- ΧΧΊΠ]. Ἴοΐζαπῃι σΟΠΊΠῚΔ α 71. τὸν βεαχ.] τὴν ἈΡΉΜΥν ΤΠΆΓΡΟ 
“: Αγσπῃ. τ. ]Π1᾿4116. ΑΥπγ. Ἐά, -Ἐ ἡ )ὃος ΑΥΑΌ. 1. 2. ὁ προυφ.)} Χ,βς, 150. {ὶρή. δώσετε ἀφαὶρ.] δωσέϊαι αφαιρ. τύ, 9, 7») τού, 
ΤἜ δα τς Αταῦ. 1. 5. ϑυσίαν] τὴν ϑυσ. τοβϑ, 113. ϑίσιας τ9. 111. εἐϑενεις αὐ ἀκπάμπι ( ορῖ. ἀἰει!ἰς δίαν. Οἰγοσ. ἀπὸ τῶν ϑυσ. 

σωτηρία 1] κα ς4. τοῦ σωτ. 82. ΠΊΔΓΡΟ τοῦ σωτήριον τ18. τῶν ὙΣ σωτ.} φωὶ αὔενε (αεγίβοίμνι (αίμίαγε Ατδ. 3. τοῦ σωτηςίου)} τῶν 

εἰρηνίχων 105. 108, 118. (ΠῚΡΙ. πλᾶῦρο τελειώσεις Χο Τἰρί, μαϊω- σωτηρίων ΑἸΙά4. Οορὶ. τῶν εἰρηνικὼν 10) 108, 118. τοὺ “υσιαφξηριᾶ 

ἰαγε Ἠείγοῃ. -Ἐ αντοῦ τω Κυριω 1], Χ, τό, 18, 29) 30, ς-2,) 58, ς9, 72. 

53, οὖ, 7, 48, 64) 75, 73, 77» 85» 128, 1:0) 110, 131. Οὐπιρὶ. ΧΧΠΙ. Ὁ τροσφ.---᾿Ααρὼν] α Βαες εἰ 4ια: ἰἴ5 ἰπιειασεπς 71. 
ΑΙ. Τρ ας. ΝΊς., κι 4... τΈ αὐτοῦ Κυριὼ ἹΝ, τς, 9. -Ἐ ε8-Ψ ὁ προσφέρων] τῶ τροσφεροντι 10, 108, 118. 5]αν. Μοίᾳ. καὶ ργα- 

ἄεπὶ ἴῃ σπαταέξ. πιίποτε Αἰθχ. - τω Κυρίῳ 82. ΑΓΔΡ. 1.2. 5:.1ν, πητιηῖ τό, 30, ς2, ς7, 735 74» 70) 1Ιού, 1305) 1317) 134. (δι. Νιις, 

Οἴτος. Απτη. 1. δἰίψιθ. Ασπὶ. ΕΔ. -Ἑ Κυριὼω ςς, )ς. Ἠείγοῃ. ΑΥΔΡ. 1. 2.3. φιί αὔο'αι Αττῃ. 1. 8[ϊαιις. Αττη. Ἑά. τοῦ σω- 

Αταθ. 3. Βαῦει ῃἰς φιοαις Κυριω ς4. {- Κυριου ΠῚ. -Ἑ αὐτοῦ τηρίου] τοῦ ϑυσιαςηριου 1]. τὸ ἀπὸ] τόν, ΝΙ], Χ, τς, τό, 

10. 32. 1το8. Αὐν. (Ὅρι. -Ἡ τῶ Κυριὼω αὐτοῦ γ4, γ6, τού, 134. 18, 30, 325) 54, Σ ξό, ζ9, 64, 72, 73» 745 73. 85, 1ού, 128, 120, 

οἴσει} οὔιγι Ἠείγοι. ,έγσι 8ϊαν. Οἴἶτορ. οἷσ. τὸ δ. αὖτ. Κυρ.1] 130, 131) 134. ΟοπΡΪ. ΑἸά. Γἰρί. (αι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. τὸ υπεὶς 

α (οὐ ὁμοιοτελευτὸν {ς}].) 120. Κυρίῳ] τω Κυρ. ΝΙ], τό, ς3, ς4, ἱπουάϊε ΑἸεχ. τῶν υἱῶν] κα τῶν 7ς. αὐτῷ} ἀντῶν 134. δως 

ς 7) ς8, ζ9, 64, 73, 74, 77» ιού, 129, 131, 134. Οοπηρὶ. Αἰά. (αἱ. 129. ασεοσ. ἔσαι ὁ βρ. ὁ δεξ. ἐν μερ.] ο ρ. ο δεξ. ἐν μερ. ἐξαι 

Νῖς. κα 72) 75. καὶ ἀπὸ] αὶ οὐυπὶ 44. )ς. αχαὶ 11Ψ, Ν]], 19. ὁ βραχ.} κνημὴ ο βραχ. (θίπα. ἰεξξϊοπα5) 54. ἢ κνήμη 

Χ, το, τό, 18, 29, 30, 52, ς3, 54) 54» 56, 64, 71, 72, 73; 74) 76, τρλτρο Χ, 130. 1ἱρί. ὁ δεξ.] οαγιθ» Ἅ]. ἐν μὲρ.1 α κ4γ) ῥὺ (ον 
8ς, τού, 130, 131) 134. (οιηρῖ. ΑἸά. 1ιὶρί. (αί. Νις. Ηείγοῃ. 75. ἩΝΒΝ  σπεια ζχυιαννμ οἰδγειν 

Οορι. Αγ. 1. 2. 3. ϑδ[αν. Οὐἶγορ. Ασπι. 1. ἰἴψις. Απῃ. Ἐά. ΧΧΙΝ. Τὸ γὰρ] οτι τὸ 19, 1ο8, 118. α γὰρ ϑίαν. Οἰἶτορ. 
σωτηρίου 2.] - αὐτου ΙΝ, ΝἼ], Χ, τς, τό, 18, 29, 30) 32, 52, 53, ἐπιϑέμ.} ἐπιϑυματος 72. αἀφορισματος τηῦγρο Χ. 1 Ἶρί. καὶ 
ς4. τύ, ς7, 58, ς9, 64, 72, 73, 74ν 77ν 1ού, 129, 130, 1319» 134. τὸν βραχ.] ὀγαελϊωπε απίοσε 5ῖλν. Οἴἶτορ. ἀφαιρέμ..) ἐπιϑεμιαῖος 
ΟοπΡ!. Αἰά. 01. (αῖ. Νίὶς. Ἠείγοῃ. -Ἐ ἰάδπλ ἰῃ σμαγαῶς, πλίμοσε 73. εἴληφα] εἰληφας 18. - Ααρὼν ςς. - ε)ο Αγπιεπὶ Οοάά. 
ΑΙεχ. - Κύυριω 1Π. ' αἰχι!. Απῃ. Ἑά. παρὰ 19] απὸ ξ4, ςς. Ἰσρ.ι “-Ἴσρ. 2] 

ΧΧ. Αἱ χεῖρ.] δὲ πιᾶπς Οορῖ. Ατγαῦ. 1. 2. 3. πιαπῆς απίοσι.,͵ δ ἈΠ1ΕΠΙΓ, εἴ νι 115 Ἰητετδςεηξ τοῦ. ὑμῶν} αὐτῶν ςς. Αταῦ. 1. 2. 

δῖαν. Οὗτορ. αὐτῷ] α δῖαν. Οἶτορ. τῶ καρπ.] τῦυρρὰ πιᾶγρο τρᾶγρο Απῃ. Ε΄. ἔδωχα} δεδωχκα τό, 30, τ, 58» 73ν 75» 77» 85» 
(4) ὃς. προσφορὰς τηᾶγρο Χ, τοϑ. 1ρί. εχία Ἡείγςἢ, ἴπ πυτη. ἤη- 130, 131. (δῖ, Νῖς. Ατσπι. 1. αἰΐψυθ. Αὐτῃ. Ἐά. δέδωκεν ς4. εἰς 

συ ϊαγὶ Αὐτῃ. 1. αἰχφε, Αὐτη. ἙἘά. Κυρίῳ] τω Κυρ. 124. Οοπιρί. μεριδα τηᾶγρο Χ. [ρ. τῷ “ρ.}., ΡΒΙοΪ, 113. Αγὰδ.5:-- υἱοῖς} 
τῶ τῆᾶγρο ὃς. δογιϊπὶ Αταῦ. 3. α Ἀπηεηὶ Οοαά. αἱϊφιι:. Απη. Ἑά. υἱοῖς υἱὼν τς. νόμιμον] νομὸν 6. ἵπ ργφτηϊτας δίδν. Οἰἶτορ. 
τὸ ςίαρ] οὔενεῖ αήϊΐρενε ΠΕ ΌΝ, τὸ ἐπὶ τοῦ] τὸ ἀπο τοῦ ιό, 2, ταρὼ τ. υἱῶν Ἰσρ. 25] κα 71. 
ς᾽). (κι. Νιῖς. α Απῃεπὶ Οοά. αἰϊχυ. τῷ ἥπ.}] τὰ. ἐπι τὰ ἡπ. ΧΧΨ. χρίσις τ",29] χαρις τό, ς2, ς7, 73ν77. (αἴ. Νίς. εἰ ἢς, 
(0) Ν]]. τον ἐπὶ τὰ ηπ. Χ, τό, 18, 30, 32, ζ2, ς3) ς4) 559 56, 38, {1εἀ {ργαίοηρι. χρισης (ἢς) “εσιηάδ πιᾶλιι, 131. μεγαλείοτῆς ΤΊΔΓΡῸ 
κ0.) 04, 72, 74) 73» γ6, 82, τού, 128, 129, 130, 131) 134. ΟΡ]. Χ. ἡ μεγαλειότης τηαῦρο 1 Ἰρί. καρπωμ.) ὥυρος (ἢ) πιᾶγρο ὃς, 

ΑΙὰ. Τἰρί. (ῖ. ΝΊο. τὸν τοὺ ἡπ. ς7) 73») 77» ὃς. προσοίσει] 129ο. ἡ ἕπς Αὐτὴ. 1. αἰϊίφις, Ασπῃ. Εά. Κυρίου] κα 130. τε 

τσροσαξζει 129. (ΠΡ. εἰ οὔεγεῖ Ἠείγοἢ. εἰ ἀξέγεε Ἀταὺ. τ. 2.3. Κυρ. ΝἾἼΙ, Χ, τό, 18, 57» 64 73) 77. 8ζ, 128, 121. ΑἰΙά, ὶρῇ, 
αἴὔεται ϑ΄ἰαν. Οἴἶτορ. αὐτὰ} ἀντω 30. Αἰά. 4 Απη. 1. αἴϊΐφας. ΘΘΈεου πηᾶγρο ὃς, 130. ἐν ἥ ἡμ. πρ. αὐτ.} κα 130. ἐν ἡ ἡμ.] 
τῆι. Εα. ὥςε ἐπ. δόμα] εἰς το αφορισαι αὐτὰ ἀφαιρεμα τλλροῸὸ ἐν μ. ἢ τς. ἐπι αἰϊε ἐπ φμα Αἴπι. 1. αἰφυς. Απη. Εά. προση- 

Χ. 1υῖρῖ. ὥςε)] , πη. τ. αἰϊΐᾳιες. Αγσηι. Εά. ἐπιτιϑένα!)͵ γαγετο) τροσηγαγετε τς. τὩροσηγαγεν 19, 1οϑ, 118. τοῦ 
ἐπιϑειναι Π| ΙΝ, Χ, τς», 18, ς2, ς3) ς4) ςτ) τύ, ςγ, ὅ4, 71, 72, 7ζ4,: μερατ.] εἰς τὸ ἱερ. 30, 74) 76, τού, 129, 134. ΟΟΠΊΡΙ. κα τῷ τό, το, 

γ6, 77» τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. Αἰεχ. Τἰρύ, ἐπιϑηναι τό, 32) 52) 579 735 77ν 108, 118. (αἴ, Νίς. τῷ Κυρ.} τῶν!!, Χ, 
10, 320 58, 7ς) 82, τού. (ὐοπηῃῖ. (ατ. Νίς, ἐπέάκεεγε ( ορῖ. δό. τό, 18, ς7,) 59, 64) 73) 74») 75» 77. 8259 ὃς, τού, τοϑ, 128, 129) 130, 

Ἂ; μ.2} δοματα ς3. δοχίμα Ψ11 , Ἠείνοι, δ8ϊαν. Οἷἶκνορ, Ατσπὶ. τ. 131) 134. Οὐμηρὶ. ΑἸά. 1ὶρί, σαι. Νῖς. 
Αἰϊἴψας. Απῃ. ΕἘά. δ ἵναντι) ἐναντίον Χ, τό, 18, 30, ς2, 53; τό, ΧΧΥῚ. Καϑα] καϑοτι ἯΙ], τό, 18, 29, ζ2, τύ, ς7, ς8, 6, γα, 

ξ7) 64, 8ς,) 128, 130, 121. ΑἸά. 1ιὶῥρΙ, (αῖ, Νῖς. 737 74. 76, 779 85) τού, 128, 129, 120, 131. (οπλρὶ. Αἰά. Οἱ. Νὶς. 

ΧΧΙ. δνοίσεῖ οιἰσει ζ4γ) 75. αξεται! δῖαν. Οὗἶτορ. - ἠϊκά καθ᾽ οτι Χ, 30, ς3, 82, 124. 1ἱρῖ, δαναι] τε δουναι ςς. κἽ 

Ἀπη. 1. αἰΐφιε. Ασιη. Εα. τὸ ςίαρ)] οπιπενε αὐὐροη Οορῖ. ἡμ. ]σρ.] λα αο οἵ ιδ 115 ἱπιεηζασθξ 10. ἡ ἡμέρᾳ] ἱπ ἀϊε ἐπ 
ΚΤ Ἅππ. 1. δἰίαυς. Ασπὶ. Ἐά, ἐπὶ} τοεπὶ τς. ΑΤᾺΡ. 1.2. τὸ φημ Αττῇ. 1. δ᾽ ἴφυθ. Αση). Ἑά. ἔχρισεν] ἡλειψεν τλλγρο Χ. Γἰρΐ- 

ἐπὶ τοῦ ςυϑυνιου ἐπὶ 1], Χ, τό, 18, 29, 30, 32) ζ2,) 43) τύ, ς7, ς8, ταρὰ) τερι τ6, 53, ξ7,) 739 775 131. νόμιμον] μεριδα τλᾶγρο Χ. 

ον 6.5. 72, 739 7.4. 769 77. 83) 8ς) τοῦ, 128, 131, 134. ΑΙά, 1ἱρί. (Αῖ. 1ι,ρ.. εἰς τὰς γεν.] ἐπ ξεπεγαίίοπίδες Οὐορῖ. αὐτῶν} υμων 

Νίς. (ορῖ. 5᾽4ν. Αγὰρ. 3. ἐπὶ τοῦ σηϑυνιου ἐπὶ 1290. τὸν σηϑυνε. 430, ζ4, ζζ, 7ξς. 
ἐπι ςς, 59, 129. τὸν ςηϑυνίου γ1. τοῦ ϑυσιας.)] α 71. τὸ ΧΧΝΠ]. ὁλοκαντ.) καρπωσεῶν τλᾶγρο Χ. 1ιἰρί, ϑυσίας 15] 
ἐλαςήριον ςξ. ΤῸ “υσιαςηριον Ι], Χ, τό, 18, 19, 29, 30, 32, (2), “ἕ τοῦ σωτηρίου ξς. ιλασμον τῆᾶῦρο Χ. 10. ,αονίβείογμηε στγκ 

53). 54) 506) 57) 50) 64) 72) 73) 7459 75γ 765 775) 83. τού, τοϑ, 128) 1200. φιομΐο Αταῦ. 1. 2. 3. πῇ. 1. αἰϊϊᾳιις Ασαι. Εά, καὶ περὶ} 



ΛΕΥΙΤΙΚΟΝΝ. 
ΚΕΦ. νι 

28. 

ΚΕΦ. 

Ν1Π]. 

Ι. 2. 

. ἈΠ4, συναϑροισον πιᾶγξο Χ. 11ρ. 

᾿75:Ὰ 

“ὦ ς ζ7 φῷ ϑῷ Ζ . [ΟΣ φῶ φρο 

χαὶ τῆς ϑυσίας τοῦ σωτηρίου, Ον τρόπον ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἧ ἡμέρα 

ἐγετείλατο τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, προσφέρειν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναντι Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινᾷ. 

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάδε ᾿Ααρὼν χαὶ τοὺς υἱὲς αὐτῷ, χαὶ τὰς ςολὰς 

αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, χαὶ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ τὰς δύο χριᾶς, 

χαὶ τὸ χανοῦν τῶν ἀξύμων, Καὶ σᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἐχχλησίασον ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς 

τὰ μαρτυρίου. Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτῷ Κύριος" καὶ ἐξεχχλησίασε τὴν 

συναγωγὴν ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τᾶ μαρτυρίου: Καὶ εἶτε Μωυσῆς τῇ συναγωγῆ" τῶτό ἐς: 
Ν ε" ΑΔ » ΄ : ᾽’ ἰϑὶ ἈΝ 7 ρΦ ΝΥ ϑ ν ᾿, ον εἣΝ 

τὸ ῥημᾶ, ο ἐνετείλατο Κύριος σοιηῆσαι. Και σροσήνεγχε Μωυσὴς τὸν Ααρων, χαὶ τοὺς υἱοὺς 
9 “Ὁ μν 3 Ν Φ 

αὐτϑ, χαὶ ἔλουσεν αὐτοὺς ὕδατι. Καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν χιτώνα, χαὶ ἔζωσεν αὐτὸν τὴν ζώνην, 

χαὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν ὑποδύτην, χαὶ ἐπέθηχεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὴν ἐπωμίδα, χαὶ συγέζωσεν αὐτὸν [κχα]ὰ αι νντεῦ. 
Ν ΄ “ 53 ΄ ἣν 7 3 ν΄)» 39 “Ὁ αἱ ἐπε 2 ιν. κα φῷ 

τὴν ποίησιν τῆς ἐπωμίδος, χαὶ συνέσφιγξεν αὐτὸν͵ ἐν αὐτῇ. Καὶ ἐπέϑηχεν ἐπ᾿ αὐτὴν τὸ λογεῖον, ) δὸς [κ 
ς-ςς 

χαὶ ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὸ λογεῖον τὴν δήλωσιν χαὶ τὴν ἀλήνειαν. 
“ 93 » Ν , ϑ"ς"- -ς 

Καὶ ἐπέϑηχε τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν 
ἃ ϑ ἰδὲ “φΦ»» 7 δι κ- " ΄ Ν ξ΄ 9 Φ00 ἃ, ,΄ Ἁ, ρο Ὰἂ, 

χεφαλὴν αὐτοῦ, χαὶ ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὴν μίτραν χατὰ πρόσωπον αὐτὰ τὸ “σετᾶλον τὸ χρυσοὺν τὸ 

α χαὶ δῖαν. Οἰἶκος. ἅμαρτ. καὶ τῆς πλ.] ὥλημμ. χαὶ έρι 

ἀμαρτ. 134. Φλημμ. καὶ ἀμαρτ. τού. χαὶ τῆς σλ.--ϑυσίας) 
α Ζςο εἰ αυξὲ 15 ἱπιεαςοιϊ ς2. χαὶ τῆς πλημμ.} α Χχὶ 82. 

α τῆς ςξς, 129. λυτρωσίως πιλγρὸ Χ. Πἰρύ, σι ἀεὶ δϊλν. Οἰἶτος. 
». ἀιῶν Απιῇὰ. τι. δίφυθ. Αττῃ. Εά. χαὶ τῆς τιλ.] κα τῆς ξ: 

αληρωσίως τῆᾶτσο Χ. ἔἰρ΄. “1 ρεγζι ἡ οπὶ; 51κν. Οἴἶτοσ. μ᾽ ρετ- 

»Μἄϊνπε Ἀπ. τ. αἰᾳυς. Ἀπῃ. Εά, καὶ τῆς ϑυσ.) , ϑυσίας 

(ης) ςς. «καὶ δίδλν. Οἴτορ. τὰ σωτ.}) α τοῦ (οπιρὶ. των 
εἰρηνιχὼν ΤηΆΓρΟ ὅς, 130. 

ΧΧΝΠ. τῷ Μωυσ.) Μῶωυσει ι8. ΑΙΔ. ὥς εχ οοιτ. πιᾶπιιβ γὲ- 

εεμτς 1190. Μμἕὦὼ 7) αεἰς Απῇ. ι. ἐν τῷ ὅρε!} ,βεῖ πιοπίεπε 

ζορι. Σινὰ 13) Σιναῖ ζῳ 7ς. τὼ Σινα τό, ς7, ς8, 73» 77» 
128, 130. ἢ ημ.] ἰπ ἀϊε ἱπ φκα Ατπτο. τ. αἰϊΐφας. Αγπν. Εάὰ. 

ἐνετείλ.} ἐνετ. αὐ7ος τς. τὰ δῶρα) τὰ τπητυπιὶ ἴῃ τεχῖυ, (οὰ δωρα 
ἴῃ πιλγρίης, ἱποαῖιυπι υἵγιιπὶ ᾿χ πλιὰ πιδηυ, 64. αὐτῶν) αὐτω 77. 

α Ατωῦ. 3. ἕαντι Κυρ.) . 76. ενωπιον Κυρ. τς. ον πιᾶγρο 
((υ}}. αἱ Ἰερετεῖων ἐναντίον Κυρ.) ι3.0. Κυριὼω 10.) 1τοϑ, ε18. ΤΆ 
ἐρήμῳ} τῶ ορει τό, 30, (8, ς7, 73» 77) 85» 130, 131. Ολῖ, Νὶς, 
Σινὰ 4] Σιναΐ 4. Σιναὶν (ἢς) ςΒ. 

Ι. πρ᾿ λίωυσ.) Ἵ Οεοῦσ. εαπὶ λίο, Ἀπ. τ. αἰΐᾳφυς. Απη, 
Ἐω. λέγων) εἰ ἀϊεεύαι Οφοῦρ. εἰ ἀϊειν Ατπι. τ. αἰίφυς. Ατανγ. Εά, 

11. ᾿Ααρ.] τὸν Αἀρ. ΙΝ, Ν]], Χ, τς, τό, 18, 30, 53, 57» 58, 
ς9, 4, 73») 74. 77. 85», 1ού, 128, 129, 120, 131, 134. (οπιρὶ. ΑΙω, 

1ρῇ, (αι. ΝΙς. αὐτοῦ τ" --αὐτε 22] α ἀἰκεγυῖγ. εἴ φυα ἰΐ8 ἰηῖοτ- 
ἡλεεὴς (ὐγγ. ΑἹ. ἱ, ραπε ρεΐπιδ, 399. αὐτοῦ 1} Ἔ μιτ' αὐτα τς. 
ἈταΌ. τ..2. Ὁ εδήςπι κα ρεωπιῖο ΓΚ, -Ἐ ολίεπι Ὁ κΚ ἴῃ ςἰϊλ- 

ταῦ. ποΐμοτς ΑἸεχ. τᾶς τολ.} φαρεα πιᾶγχο Χ, 1 ρί. αὖ- 

τοῦ 2} ΑἿΝ, ΜΉ, τς, τ6, 18, 30, ς2,) ςό, ς7, ς8, 59, 64) 72, 73» 77» 
8ς, 128, 130, 111. (οπιρὶ. Εἰρΐ. δε. Νὶς. Ο(ορῖ. Αγαῦ. 3. υπεὶς 

ἐποίυσις Αἷεχ. αὐτῶν 32) 53ν 54. 75» 1ού, τοβ, 118, 134. ΟἸγγῇ ἢ, 

ός). Ατιιεηΐ (οὐ. αἰΐφι!. πη. Εά4. γολας αὐτῶν (ἔς εχ τερεῖϊϊο 
ηϊοιά ςολᾶς) 7γ6. τοὺς ὃ. κρ.] κριὸν Ομγ 1. ς. ἐχργίπγυπι 

τοὺς χρ. τοὺς δυο Απη. τ. αἰΐχιε. Απη. Εά. χαὶ τὸ κ. τῶν αζ.] 

μδυὰ (ωδ)υηρὶς Ομγγί. 1. τ. . τὸ κανὲν} τὸν κανοῦν Ολῖ. Νῖς. 
1Π. τιᾶσαν τὴν συναΎ.} πασὴ τὴ συναγωγὴ ἹΝ,, 9, 126. ἔς 

μήπιο, ἐκ] εχ σοῖτ. υἱ νῖ. ΝΠ. , πᾶσαν (πγ΄ ἱ, ός). -Ἑ Λο- 
γμη; {5 σεἶς (ορῖ. Αγαῦ. 3. τὴν συν. ἐχχ.] ἐχχλ. τὴν συν. Ομεγί. 

ΐ. ς. ἰχχλησίχσον) ἐξεκχλησιασον (ἢς) 32. ἐχχλησίας ὁ ἣν (ῆς, 

ςοτπιρίς ρέο ἐκκλησίασον, πλπὶ Εάϊτοτος πιαὶς Ἰερεγαπὶ (οάϊςεπι ἰμυπι) 
τὴν ϑύρ.} τας ϑνρας ς4, 

τῆς σκ. τοῦ μαρτυρ.---τῆς σχ. τῇῷἪ͵ μαρτυρ.} αὶ 4Ἰϊετιιτα εἴ 
4ᾳυα ἰΐς ἱπιεηαςςηῖ γι. ΟἸγί. 1. ς. Ογε. ΑἹ. 1, ρατῖς ῥγπια, 390. 
ἈγΑὺ. 1. 2. 

Ιν, αὐτῷ Κυ,.} αὐτω ο Κυρ. 77, 134. Κυρ. ἀντ 9, 72. 
Κιρ. τῶ Μωνση 10. κ αὐτῷ Οεοτγρ. ἐξεκκλησίχσε) ἐκκλησια- 
σιν 75. τὴν συναγ.} τάσαν τὴν συναγ. Αἰὰ. Οορι. ΑτΑΡ. 3. 
τσὴ συναγΎΩωγ. ἴ9. τῇ συναγωγὴ ἵν, ΝΠΙ. Ρὸ πιοῖε, ἤσῃυπι ν 

ἤπ8|15 -- ὕγοὸ δοςεμῖι ςἰγουπηῆςχο πιᾶὶς ἰητεϊ]οὥυπι πος εἰτοεεβ ρερείϊξ, 
τὴν ϑιραν}] τας ϑυρας τῳ ς. τὴν 9. τῆς σκ.} "αδεγααομίμα 
Ἄτγηι. 1. δἰϊίφυς. Απῃ. ἘΔ. "Ὁ ᾿ 

Νν. τῇ συναγ.} παση συναγ. τοβ,τι18. παάση τῇ συν. ΟἸγγί. ἷ; 
ὅς). 1 ονινὶ (ορῖ. σὠ δηαφοσαν ϑῖδλν. Μοίᾳ. ἐγὶ] α Αιαῦ. 3. 

τὸ ῥῆμα] -Ἐ τοῦτο ἐξιν ὁ 1. -Ἐ τοῦτο ἐξιν γι. -Ἐ εάετῃ υποὶς 
ἱπουίδ ΑἸςχ. Κυρ. ποιῆσαι!) “« ρῥγαπ τὶς Ιν ἢς, ἴεὦ ἰοτίλῃ 

ποιῆσαι τλπῖυπν οταῖ δος ἤφῃο ποίλπάυπι. ποιῆσαι ποη (δ) ηρὶς 
ΑἸγγῖ. 1. ς. 

ΝΊ. προσήνεγκε) προσήγαγε τό, 18, το, 29, 32) 42) 6, ς7, 73» 
γ4.ν 785. 77. 82, 8ς, τού, 118, 128, 110, 131) 134. Οοπιρί. ΑἸά. 

1Δρ΄. σλι. Ν!ς. αὐτὰ} κα γζ. ὕ8.} ἐν νδ. 12. 
ΝΙ]. ἐνεϑδυσ. 19} ἐζωσεν 74. αὐτὸν 1] αὐτους {ΠΠι αὐτὸν 

ἰη ςμαγαᾶ. πύποῖς Αἰεχ. “ἥατονὶ οὐπὶ ἀπίςυΐο Αἴτη. 1. αἰϊίφις, 
Ατηι. Εα. τὸν χιτ.) α τὸν Ν]], ςς, ςο,) 72, τοϑ, 128. (αἱ. Νὶς. 

τὼ τιχνήματι πιᾶγρο (ῃυς τείεσι, [τἀ ρεπίπεηι ἑογίδπ δά κατὰ τὴν 
ποίησιν ἸΏ) 130. ἴφως.} ἐνεδυσεν 72. αὐτὸν 293] αντους 
ΠΠ|. αὐτὸν ἴῃ «δαγαέξ. πιίποτε Αἰεχ. α Ηείγοῃ. Οδοῦζ. τὴν 
ζώνην] καὶ ζωνὴν 72. τὴ ζωνη Χ, 18, 30, ςς» 58, ζ9, ὅ4, 82, 128, 
129. 1ἰρύ. ζωνη ΙΝ, Ν]Π , τὴν τς, 1τοϑ, ι18. τὸν ὑποδύτ.} 
τον ἐπενδυτὴν 9. ἐπινδύτην ΑἸεχ. Ηΐετ. ὥς πιᾶγγο 8. ϑ.ῇβοῖ. ὁ 
ἐπάνωθεν τον νποκαμισον (ετχο δ. μο  ἱ αυᾶος ἐπενδύτην Ιεχεδαϊ) πιᾶτ- 
ξο ςό. Νεο-Οταςεὶ ὑποκάμισον νοσδιῖ ἱΠΠυὰ ἱπιογιιπηεπίυπι, χυοά 

χἰπ)ς δὰ ουΐεπῃ ἱπθυίίυτ. ἐπέϑηχ.} εϑηκεν 1. ἐπ᾿ αὐτὸν] 
α ἐπ᾽ ((ς) 72. αὐτὼ 19) 1ο8, τ18. Αἰεχ. Ηἰετ. τὴν ἱπωμ. 
α Τὴν γα. τὴν ἑπωμ.--τῆς ἐπωμ.} α ρΡοἤτεπιδ εἴ ηυξε ἰΐ5 ἰηϊοτ)δ- 
ςεηὶ ςΆ. συνί(.} ἐζωσιν 31. ΑΙά. συνιδησεν ΙΝ, συνίζ. 
αὐτὸν] α αὐτὸν Οςογξ. εἰκχὶ ἰα Αταῦ. 3. κατὰ τὴν ποίησ.] 

χαι τὴν Ὅοιησ. 71. ΠΊΖΓΡΟ τὴ ὑφη Χ. 1ἰρύί ΜΛεμπίναη αὐ πε 
ΗείγεΝ. αὐτὸν ἰν αὐτῇ αντον ἐν αὐτὼ 1310, 131. ἄντον ἑαυτω 
(Πς) ς8. αὐτὴν ἐν αὐτω ΪΝ, ΝΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 19, 29, 30, 32, 

ζω, ξζν ς7, 59, ὅψῳ 72, 74. 74ν 76, 77» ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 
134. Οοπιρὶ. ΑΙά. 11ρῦ. (δι. ΝΊς. αὐτὴν ἐπ᾿ αὐτω ςό, γ3. αὐτὴν 
ἐπ᾿ αὐτὸν ς3. ἐδίμπι αἱ εανπι Ἡείγς ἢ. 

ΨΙΠ. ἐπέθηκεν 1] εϑηχεν 1Ψ, τό, 53, 74, 131. Οαῖ. Νῖς. 
Απῃ. ι. αἷΐᾳυε. Αττῃ. Ἐώ, αὐτὴν] αντον ΓΝ, ΝῚ!, τς, τό, 20, 

30, 32, ζ2) ζ3,) 54) τ6, ς8, (9, 71») 73, 74» 75γ 76, 779 118, 148, 
130, 131) 134. (Ποπιρί. ΑΙ4. (Αι, Νὶς. Αὐπι. τ. αἱϊΐφυς. Ασπὶ. Ἐά. 

ἢς ἴῃ οἰιαγαῦι. πὐποῦε Αἰεχ. αὐΐω 19, τοϑ. αὐτο ΠῚ. λο- 
γέῖον τ" --λογεῖον 2} α αἰϊεγιῖγ. εἴ 4185 [15 ἰηϊοιαοεης 7) τοῦ. 
λογεῖον 15} λογιον, εἰ ἔς ἰλπίυπὶ πο υδίᾳυς, ΝΊ], 1 ς, τό, 18, 29, 

32) 435) 57) 58γ 59, 69 71») 72) 73», 76, 77, 82, 8ς, 121. ΟΟομηρὶ. ΑἸά, 
(αι. Νίς. δήλ. καὶ τὴν ἀλ.} τοὺς φωτισμους καὶ τοὺς τελείους 
τὴν δηλ. καὶ τὴν αλ. (6) ς4. [περᾶῆϊ εχ πιᾶγζ. νετῆο, εἴ σογγιρία, 
ΑἸἸοσιτα. δήλωσιν) -' καὶ τὴν ἐπωμιϑδα 72. καὶ τὴν ἀλήϑ.} 
νεγ ας ( ορίῖ. 

ΙΧ. Καὶ ἐπίϑ. τ" --“καὶ ἐπέϑ. 25] αὶ αἰϊογιῖτα εἰ αυα 115 ἰηϊοτ)α- 
ςεηϊ ςς. τὴν μ. ἐπὶ τ. κιφ. αὖτ. ἐπὶ τ΄ κεφ. αντ. τ΄ μ. 30, ζ4» 
)ς. τὴν μίτρ. 15} εἰ ροίμῖι ναϊίγαπε Άττη, τ. αἰϊίφυς, Αττη. Εά. 
ε! ον} “σγοπὶ σιγά Οεοζρ. τὴν μίτρ. 49] της μιτρας Υ]], 

Χ, τό, 18, 10,30.) ς2,) (4) ςό, ς7, ς8, ς0, 64, 71, 73) 74. 75» 76» 779 
ὃς, τού, 118, 118, 130, 131) 134. Οοιῃρὶ. Αἰά, 1ἰρῦ, Οαὶ. ΝΙς. 
τρόσωπ.}] τὸ προσωπ. Χ, τς) τ8, 30, ὃς, 130, 111. ἰρῖ, ἄς, (ά 
το δααϊτυαηι ἔιρτὰ ἰμεάη, 1. αὐτοῦ 2] αὶ Ασπι. 1. αἰΐφυς. Απῃ. 

ς Β 

ΓΙ Τὰ “4 ,ρκάας 
χχριηφαι  ς 



ΔΕΤΎΙΙ ΚΟ Ν. 

χαϑηγιασμένον ἅγιον, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ. 
ΚΕΦ. ὙΠ]|.ὕ 

Καὶ ἔλαξε Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ 
9 7 ρ᾿ 7 Ν Μὺς 9.ϑ » » »οιι»-ὀς . , ε 7 .».»νἷΨν ᾿. 

ἐλαίου τῆς χρίσεως, Καὶ ἔῤῥανεν ἀπ᾿ αὐτῇ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἑπ]άχις" χαὶ ἔχρισεν τὸ ϑυσι- 
΄ ν “ ΣΝ Ν “7 ν 93 2. ν.ὸ . ἈΝ οΦ νὦ ἈΝ 7΄ » μ -- 

αςφήριον, χαὶ ἡγίασεν αὐτὸ, χαὶ “πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, χαὶ τὸν λουτῆρα, χαὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ, καὶ 

ἡγίασεν αὐτά" χαὶ ἔχρισε τὴν σχηνὴν, χαὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, καὶ ἡγίασεν αὐτήν. 
3 ΄ ρϑ Ρ ῃς ἰδὲ 9 2 ΓΩ 

ἐπέχεε Μωυσῆς ἄπο τὰ ἐλαίου τῆς 

ἡγίασεν αὐτόν. 

Καὶ 
’ ΞιΝἋἊἉ Ν Ν 3 : ’ Ἃν»ν ὦ Ν "ς 

χρίσεως ἐπι τὴν χεφαλὴῆν Ααρων' χαὶ ἔχρισεν αὕὑτον, Χχαι 
᾿ς ὔἤ ον Ν εἣΝ 3 Ν .»-». 93 ἐδ 3 Ν ιν : Α, 

Καὶ προσηήγαγε Μωυσῆς τοὺς υἱὲς Ααρων, χαὶ ἐγεόυσεν αὐτοὺς χιτωνᾶς, χαὶί 

ἔζωσεν αὐτοὺς ζώνας, καὶ ππεριέϑηχεν αὐτοῖς χιδάρεις, χαϑάπερ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ. 
", ΄ ρο Ν, ᾽’΄ ᾺΝς -ς ἰδὲ ε ’ἤὔ κ 9 “ 3 Ν Ὺς ε ε", 

Καὶ προσήγαγε Μωυσῆς τὸν μόσχον τὸν ππερὶ τῆς ἁμαρτίας' χαὶ ἐπέϑηχεν ᾿Ααρῶν χαὶ οἱ υἱοὶ 

αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τοῦ μόσχου τῇ τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἔσφαξεν αὐτόγ' χαὶ 
ἐλαδε Μωυσῆς ἀπὸ τὸ αἵματος, χαὶ ἐπέθϑηχεν ἐπὶ τὰ χέρατα τοῦ ϑυσιαςηρίου χύχλῳ τῷ δαχτύ-- 

2 ’ἤ Ὰ, ΄ Ν . κ« ὃν ὃκςς ἡ ’ ἰϑ 5 ’ ςς 

λῳ, χαὶ ἐχαϑάρισε τὸ ϑυσιαςήἥριον" χαὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν βάσιν τ ϑυσιαςηρίου, χαὶ 
ς ’ὔ’ 2. Χ ὋὋῸ 3 ’ 95.ϑ.Ν 9 39 90 

ἡγίασεν αὐτὸ, του ἐξιλάσασθαι ἐπ᾿ αὐτα. Καὶ ἔλαξε Μωυσῆς πᾶν τὸ ςέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσ- 
΄ ᾿Ν Ν Ν νΝ ὃς ρ. ο ᾿ 3 ’ Ν, ᾿ Ν - Ἂς ’ .ϑ»»» 9. »Ὁ 

σέων, χᾶὰιϊι τον λοξὸν Το επὶ τοῦ ἡτᾶτος. Χὰ! ἀαμφοτεροὺς τὰς γεφρᾶς, χαιϊι το ςεὰῤ Το ε7 αὕτων, 
" 9. Ὁ» ἰδ Ξ5»΄" ΄ - 

χαὶ ἀνήγεγχε Μωυσῆς ἐπὶ τὸ συσιαςήριον. 
Η Ν, ’ " Ν ΄ 9 ρ᾿ Ν, Ἂ, 

Καὶ τὸν μόσχον, χαὶ τὴν βύρσαν αὐτοῦ, χαὶ τὰ 
’΄ »» “0 ᾿ς δ ’ 2 “Ὁ 4 9 Ὰ, εῃ» ἰδ ρ [οΥ 7 ΄ 

χρέα αὐτϑ, χαὶ τὴν χῦπρον αὐτὰ χατέχαυσεν αὐτὰ πυρὶ ἔξω τῆς παρεμξολῆς, ὃν τρόπον συνέταξε 

Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

Ἑά. αὖτ. τὸ πέτ. τὸ χρ.] ἦος οἱ 7οϊϊαπε ἀπγέμη (ἢ ς) (ορί. 
πέταλον) ξεφανον πιαῦρο Χ. 1ρῖ. τὸ χαϑηγ. ἅγιον) ἀ ἅγιον 

45.) 64,72. νεπιπῖ, ςει ἰῃ Οἴζδοο τὸ ἄγ. τὸ χαϑυγ. βιεῆϊ, ΑΥδΌ. 

1.2. κατὸ Οορῖ. μαμ βεαίεπι εἰ απέμρα Αττὰ. 1. αἰταιθ. Αὐτῃ. 

Ἑά. 
Χ. ἔλαξε] λαβὼν ς4, γ1. Αγ. 1. αἷΐφιε. Ασῃχ Ἐά. τῆς 

χρίσ.} -Ἐ καὶ ἔχρισε τὴν σκηνὴν χαιὶ σᾶντα τὰ εν αὐτὴ καὶ ἡγιᾶσεν 
αὐτὴν ἹΝ, τς, ς8. Ατὰῦ. τ. 2. {εδάεπι ταῦ Χ ἴῃ οἢαγαξξ. πιΐποῦα 

ΑΙεχ. ἘΠῚ ϑγπιπιδοῃὶ ἀϊοϊταγ, -Ἐ καὶ ἔχρισε τὴν σκηνὴν καὶ πάντα 
τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ἡγίασεν αὐτά ( οπρὶ. 

ΧΙ. Καὶ 1 καὶ 54. 74. Αἴπη. 1. ἔῤῥανεν] ἐρανεν ΙΝ, τό, 18, 
9.) 739. 131. Αἰεχ. επερρᾶνεν 32. ερᾶντησεν (εχ ΑΔυϊΐδε νετῇοπε) 
ςς. εἐραναν τιοό. -᾿ ἀἰϊρίϊο στη ατξουο πηᾶγρο ρτίπηα τηϑπὰ ΑΥ̓ΤΊ. 1. 
ἀπ᾽ αὐτοῦ) ἐπ᾿ αὐτου 1Π1, 19, ςς) 74, 1ού, 134. ἀπ᾿ αὐτοῦ, [εὰ 
ἀπ᾽ ἴῃ οδαγαᾶι. πιΐποτε, Αἰθχ. α Απῃ. 1. αϊϊφυε πη. Ἐά, ὃ0υ- 
σιαςήρ. τ᾿ -ϑυσιαςήρ. 23] ,. Αἰζεγιτγ. εἴ αια 15 ἱπτεήαςοηῖ ὃς: 
τὸ ϑυσιας. 25] ἐπι τὸ ὃ. 29. ΑἸά, καὶ ἡγίασ. ὃ τκαὶ ἡγίασ. 22] 

α Ροῆτγεγηα εἴ 4υὰ ἢὶ5 Ἰηϊειδσεης Αγὰρ. 3. καὶ ἡγ. αὐτὸ] 
“- ργαιίιης ΓΝ, ΑἸεχ. τῶ ἐν αὐτῷ} τὰ σχενη αὐτου 11, ἸΨ, 

ΨΠ, Χ, τς, τό, 18, 195) 29, 30, 32) 527) 530 54) 55 66, ς75 58, 64, 

71) 727γ 73» 74γ 755 10) 77» 83, 85) 1Ιοὔ, 1οβ, 118, 128, 120, 130, 
131) 134. Οοτρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. Τρ. (δῖ. Νῖὶς. Αἰδῦ. 1. 2. δῖαν. 

Οὔἴἶτος. Οεοῦρ. Ασηγ. τ. ΄ι6. Αστῃ. ἘΜ]. 

Μοί. καὶ ἦγ. 2 - καὶ ἡγ. 39] κα αἰτεπιῖγα εἴ αια 115 ἱπιεασεηξ 
τό. καὶ ἡγίασεν αὐτὰ] α 18. καὶ ηγ. αὐτὸν ὟΙ], Χ, ς9, 64, 

2) 74) 82, τού, 129, 134. ρ΄. καὶ ἀγιασαι τοϑ. αγιαᾶσαι 

αυταὰ τι8. (ΟἸΗΡΙ. καὶ ἔχρισε τὴν σκ. οὐπὶ [44.} ΙΝ], τς. 

Βαδεῖ υηςὶς ἱποὶυί ΑἸεχ. σχεύη αὐτῆς} ἐν αὐτὴ 11, 19, ζ 4) 71» 
,ζ., 1τοϑ, 118. ΑΙεχ. πο Ατίὰ. 1. αἴθᾳυε. Αται. Εα. αὐ- 

τὴν υἱἷι.] ἡϊα Οορι. 

ΧΙ]. Καὶ 1 ΑἸΝ. Μωυσῆς] “Ἢ Ργαπλϊττυηὶ ΙΝ. ΑΙεχ, 

,. Ἄτχδθ. 1. 2. τοῦ ἐλ.} τονυτου ελ. ὟὟἾἼΠΙ. καὶ ἔχρ.] Α καὶ 

εοτς. αὐτὸν 1] α 32. Οατ. Νὶς. Ατὐπι. 1. Οϑογς. 
ΧΙ. τοὺς υἱὲς} τοις νιοῖς (Π6) τύ, 131. ᾿Ααρ. ] Ααρων και 

ἐχρισιν ἀντοὺς καὶ ἡγίασεν ἄυτους καὶ προσηγαγεν ΜΜωυσης τους νιες 
Ααρων ςξ. αὐτοὺς Ἵ ἄντοὸν τό. χιτῶν.) τοὺς χιτ. ςξς,) 74) 
"ς, 76, τοῦ, 134. καὶ ἔφ. αὖτ. ζών.) , 18. πηᾶγρο δὺς τείετῖ 
ανταις (ἢς) ὃς. ζωνας] ζωναις ΤΡ, τς» τό, ς2, τό, ς7, 9, 64) 

73, 77. 88, 118, 128, 121. ΑἸΙά. (αι. Νὶς. ταις ζωναις 30, ςς. 
πε ρήμι ̓ χήμαθα 40. αὐτοῖς] αὐτοὺς 18, τοό. ἀντὰς ΤηΔΓΡῸ 
8ς δαρ.] τας κιδαρ. 40." καϑαπερ] χαϑα τὸ, τοῦ, ταϑ, 
ΓΠῸ ΡΦ γα τ τη Ἱζ. Ὰ μόπὶ  ἀὩ ). 
Αι ἦν Κύριος] Ἄν ζ ἐῳ (ῃ ο) 110, τῷ Μ. ] ΛΔ δὼ ὅ ,3 ὃς» 

ΧΙΝ. Μωνσνς) ““ ρῥιαϊηυης ΠΝ. ΑΙοχ. αὶ 19) 59, 72, 82, 

οϑ, τι. Οοἰηρὶ ΛΥ Ὁ; 1. 4. ἐπέσυχ. ᾿Ααρ.] ἐεσφαξζαν αντον 

ετας ΤΟ ἐΤΙΣῪ Ταὶ ξ χυτον δο ὙβΡ. (ΠςῚ ιό6. ἐπίϑηκεν) 2ογμενμη 
“} εἰ 

Ἄταπι. τ. δῖα. Αγπη. Ε ἃ. οἱ υἱο!} κοἱ ζ9,) 7ς. ΑΙεχ. αὐ- 
ΤῊ ."»“- {4} ᾿ “ - , Ἄδα ἀν , Ἀν 7 ΕῚ γα ᾿ ᾿ τοῦ} ( ων 0) τοῦ. Ἄσρων ΑΪςχ. χεῖρ.) ἜἝ αντον 10. 

ναία ἕπ ἐϊίο ϑλν. 

Καὶ προσήγαγε Μωυσῆς τὸν χριὸν τὸν εἰς ὁλοχαύτωμα" χαὶ ἐπέϑηχεν ᾿Αα- 

Ἕ αὐτῶν ΙΝ, ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 12»), 52.) 3, τύ, ς7, ζ0. 63, 729 

735 74.) 75ν 76, 77, 8ς, τού, 128, 1320, 130, 131) 134. (οΠρΙ. 
ΑΙΔ4. 1ἰρῆ, αι. Νῖς, Δίτη. τ. αἴφαθ. Ασγλ. Ἐά, -Ἐ Ἰάδπι ̓ῃ ςΠᾶ- 

γαξϊ. τηϊμοῦε Αἰεχ. τοῦ τῆς ἀμ.] του τέρι τῆς ἄμ. ς3. ϑίαν. 

Μοίᾳ. α τοῦ 1ς,), 44.) 75) τοϑ. ΟὐΟπιρὶ, 2εεεαίονμα Ατπιεηὶ Οοάα. 

ΔΙΠΙΧῸΣ. 

ΧΥ. Καὶ ἔσφ. αὐτ.}7. , 16. σαι. Νὶς. Ατγπιεπὶ Οοάά, Δ]1χυΐ. 
Ἄσῃ. Εὰ. ἔσφαξεν) ἐσφαζαν 29. Ατπιεμὶ (οὐά. αἰϊιι. 
χαὶ ἔλ.} α ξς. αὐτὸν] σμ ῥὑγδπιτυης ΙΝ, ΑἸεχ - Μὸν: 
δίαν. Οῇτορ. Μωυσ. α Εἰς δῖαν. Οἴτορ. αἵμ.] Ἔ ὑμδις 

ΑΥπι. 1. διε. ἄγη. Ἐὰ, ἐπέθηκεν] τροσεϑηκεν 53. εϑηχεν 32. 
τῷ δακτύλῳ] Ργϑπητας “υσιαςηριω ἄντα (6) τοό. τω δαχτυλιω 74, 

γ6, τού, 134. -Ἐ ἀντου ἹΝ, ΥἼΙ, Χ, τς, τό, 18, 19) 30, 2, ς3, 

54) τύ, ς7ν, 58, ς9,), 64, 72, 73) 74» 755 76), 77» 837) 85, τού, τοβϑ, 
118, 128, 129. (ΟμΡ]. Αἰά. 1, 0{. δι. Νὶς. Οορί. Ασαϑ. 1. 2. 3. 
δίδν. Οἴτορ. θοῦ. Ασπῃ. 1. αἰϊΐφις. Αση. Ἐά. -Ἑ αὐτῷ ἴῃ “8ᾶ- 
τδέϊ. τηΐπογε Αἴοχ. τὸ αἴω. ἐξέχ.} ἐξέχ. τὸ αἷμ. ΑἸεχ. ἐπὶ 
τὴν β.] παρα την β. 32. τοῦ ϑυσιος. 22] κα 53. αὐτὸ] αὖ- 
τον ᾿ξ. τοῦ ἐξιλ.) εαπα αἰενεπάϊ [αονβεῖα ργορεεἰαιοπὶς Οορῖ. 

κι ἰοἰϊεγοὶ (πεγβεῖα ἀοίοσαιβοιι ΑτδΌ. 3. 

19» 29» 45» 82) 108. 
αὐτῷ ΑἸοχ. 

ΧΝῚ. Μῶωυσ. 1] “ ργαιίσυης ΤΙΝ. Αἴεχ. ,.. Αἴὰῦ. 1. 2. 
Ἄτιη. 1. δ] ἴυθ. Ασηι. ΕΔ. τᾶν] α Οορι. τὸ ςίαρ] κα τὸ 
ΝΠ, γ2. τῶν ἐνδοσ).] τῶν ἐντοσ). Χ, 18. 1ἱρῖ, σι. Νίῖςο. τῆς 
χοιλιας ΠΊΔΓΡΟ Χ, 8 5, 130. Τὰρῖ. ὠμφοτ.}) καὶ 32. τὰς νεφρ.} 
α τοὺς ᾽ς. τὸ εἕαρ 2] τᾶν τὸ 5: 75: Αττῃ. 1:. αἰϊίᾳιθ. Ατγπι. 

ἘΔ. ἐπ᾽ αὐτῶν] ὑπ᾽ αυτων γ2. επ᾽ αὐτὴν (Πς) τού. καὶ αν.} 
α καὶ 29. ἀνήνεγκε] ἤνεγκε τς. -ἰ ἐδμρι ΑΥδΌ. 1. 2. Μωνυ- 
σῆς 2] κα 74) τοῦ, 134. ΑΥΔὉ. 1.2. τὸ ϑυσιας.] του ϑυσιαςηριε 

44. 
ΧΨῚΙ. Καὶ τὸν μόσχ.} , καὶ )ς. Αττῃ. 1. Οδοῦξ. εἰ εἰμχὶ 

υἱκίμνι Αταῦ. 1. 2. οὐ μέμπι σωίομε δῖαν. Μοίᾳ. τὴν βύρο.] 

τὸ δέρμα ς4.)γ7)ς. τς τηᾶγρο Χ. 1ἰρῆ, ΕΠ αἰίοπιπι [πϊεγργεῖιπη. τὰ 
κρέα ΑἸεχ. αὐτοῦ ϊ “ταὐτοῦ 2] κα ροϊδεεπιυπι εἴ 4ιια ᾿ἰβ ἰῃῖοῦ- 
Ἰασεπῖ χὰ, τὰ κρέα] τὴν βύρσαν Αἰεχ, οπῖπες εἄγποὸς Οὔοζγρ. 
αὐτοῦ Δ] , ΑπῃνΣ. αἰαυς. Αταν, Ἐὰ. τὴν κόπρ.} εογπκα οὐ 

ατίουΐο Αταῦ. 3. κατέκαυσεν) καϊεκαυσὰν Χ, 18, 719) 130. 1ἱρῇ, 
καὶ ὑγαωπιταης τό, 18. Αταρ. 1.2. ργαβηντηϊ καὶ, {εἀ ἀποὶς ἱποῖα- 

4 

αὖτ. 

ἐπ αὐτοῦ] απ᾿ αὐτου 

ἐπ᾿ αὐτῷ ΙΔρί, Οορε, ἢς πιαῖρο Χ. περὶ 

Ψνν» ἴαπι, Αἰεχ. αὐτὰ κα 19. ξζ) ς8, 72) τοϑ, 118. (ὐοπιρί. 8ἰαν. 
φο Ἁ 

Οἴἶτγοσ. Αστη. :. δ συιθ. Αση. Ἑά. πυρὶ} ἐν τ. το, τοβ, 

ι18, 4 11], ς3. Πιαῦθεῖ ἴῃ οἤαγαέϊ. τηϊηοσα ΑἴΪοχ. ἔξω) παρέξω 

ΑἸεχ, 
ν᾿ Γ᾿ φ- ἃ ᾿ ὅ᾿ ΄ 

ΧΙ: Ἔν τἀ 7 τὰ Οεοῖνσ. τοροσήγαγε] τροσηνεγχε 18. 

Μωυσ.] “- γὑγαιρτυμς ΓΝ. ΑἸεχ. α τού. Αγαῦ. 1. 2. ο Μ. ς7 

τὸν εἰς ὁλο) ιαὐτωμα ] του ολοχαρπωμᾶτος 10. τοὺ ολοχα υτωμῶτῷ» 

1ο8, 118. τοὺ εἰς ολοχάρπωσιν 7ζ. τον εἰς τὸ ολοχαυτωμο; 71. 

αἰχις, Απῃ. Εα. "ἱοὶ] οἱ νιο! ΕΝ, ἰπέσϑηκεν) ροίμεγμη Αὐτὴ, 1, 

10. 

11. 

12. 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦΟ.ΧΊΠ. 

νν Ν ενΝὟ » .“ ., μ᾽ 35 .90 ὃϑ)ικ-“ Ἃ Ἃ 40 φο 

10. βὼν Χαϊ υἱοί ἄυτδ τὰς χειρᾶς ἄυτων ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τὰ ΧρΙδ, 
ν ΄ ἊΨ Ν “" ΙΧ Ν [4 ΄ 

20. χαὶ προσέχεε Μωυσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον χκύχλῳ. 
’ ". », 9 ἂν Ἂ Ν᾿ Ν ν ’΄, ΄- ν ’ 

21. μελῆ, χαὶ ἀνήνγεγχε Μωυσὴς τὴν χεφαλῆὴγ, χα! τὰ μελῆ, χαϊ τὸ ςεχρ. 

22. 

Καὶ ἔσφαξε Μωυσῆς τὸν χριόγ" 

Καὶ τὸν χριὸν ἐχρεανόμησε χατὰ 
Καὶ τὴν χοιλίαν, καὶ τοὺς 

΄ » [24 ςἪ » » ρω [ γ᾽ ς Ν ΑΗ ϑςἉἱπὩ, ἃ ΄ ς 4 ΄. 

πόδας ἔπλυνεν ὕδα)ι" χαὶ ἀνήνεγχε Μωυσῆς ὅλον τὸν χριὸν ἐπὶ τὸ νυσιαςήριον" ὁλοχαύτωμά ἐς!ν 

εἰς ὀσμὴν εὐωδίας" χάρπωμά ἐςξι τῷ Κυρίῳ, χαϑάπερ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ προσ- 
’ ἰϑΝ ΝΝ Ν Ν ’ δ ’ -:ςΦ 2» »νἵ 3 Ν Ν ε εΝ 2 φ6 

ἥγαγε Μωυσὴς τὸν χριον, τὸν δεύτερον χριὸν τελειώσεως" χαὶ ἐπέϑηχεν Αἀρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ 

τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χρίϑ. Καὶ ἔσφαξεν αὐτόν" χαὶ ἔλαξε Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ 
φΡ 3 ἰὴ Φς» ’͵ . Ν, ρι δ})} "αὶ 3 ς΄ φρο φΦ .-) ὲ»"Ὡ-μἍλ »»Ἅ»ν ἰδ - 

αἵματος αὐτοῦ, χαὶ ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὸν λοδὸν τῇ ὠτὸς ᾿Ααρὼν τῇ δεξιξ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς χεΕΙ- 

. ρὸς τῆς δεξιᾶς, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῇ πτοδὸς τῇ δεξιοῦ. Καὶ προσήγαγε Μωυσῆς τὲς υἱὸς ᾿Αα- 
΄ .« » 2 ρο 2 νΝ “ Ὁ, 2 Ν δ Θὰ ρϑ ν ρ δ ρ -.Σ»νν» -ο 

βῥών" χαι ἐχέϑηχε Μωυσῆς ἀπὸ τῷ αἰμᾶτος ἐπὶ τοὺς λοδδς τῶν ΤΩΝ τῶν ἐξιών, χαὶ ἐπὶ τὰ 
» “ ρω  .6 ρΦ ρ ..:Σ»ΝἝΝ ἂν» ρ ον 9 .Ὁ ἰων φ ᾿ς ’ ἄχρα τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν, χαὶ ἐπὶ τὰ ἄχρα τῶν ἀσοδὼν αὐτῶν τῶν δεξιῶν: χαὶ προσέχεε 

. Μωυσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον χύχλῳ. Καὶ ἔλαδε τὸ ςέαρ χαὶ τὴν ὀσφῦν, χαὶ τὸ ςέαρ 
Σ) " ρ. βῷ ς 4 ,»» 5 9 “9 

τὸ ἐπὶ τῆς χοιλίας, χαὶ τὸν λοξὸν τοῦ ἥπατος, χαὶ τοὺς δύο γεφρᾶς, χαὶ τὸ ςέαρ τὸ ἐπ᾿ αὕτων, 

χαὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν. 
φΦ [2] ἴω] ’ “" »Ἤ ΄ 

Καὶ ἀπὸ τοῦ χανξ τῆς τελειώσεως, τοῦ ὄντος ἔναγτι Κυρίου, 
4, [γ᾿ "᾿ ) ὲ)}ὖλολ".“ 

ἔλαδεν ἄοτον ἕνα ἄζυμον, χαὶ ἄρτον ἐξ ἐλαίου ἔγα, χαὶ λάγανον ἕν' χαὶ ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὸ ςέαρ, 

ΧΠΙ, τό, 18, 9. 74. 114. Οοπιρί. Αἴεχ. Τὰ ρῦ. ας. ΝΊς. ἐπὶ 

τὴν χιῷ. τοῦ χρ.-- ἐπὶ τὴν χεῷ. τὰ χρ. ἴηὴ ζοῖῃ. 22} αὶ αἰϊεγιῖγα εἴ φυὰς 

ἣϊς ἴετιλς δηϊ 72. 

ΧΙΧ. Μωνφσ. κι") “ γεασπιιθς Ν᾽. 
1. 3. τὸν χριὸν) ἐδϊΐννε ταῦ. ᾿. 2. δίωυσ. 29] ὁ Μ. τό, 73, 
7). (Δι. Νὶς. κα 19, ςς», 1οβ, 118. Απῃ. τ. αἰΐᾳφυς. Ατπι. Εή. 

ἐπὶ τὸ 5. κύκλῳ} χυχλω ἐπὶ τὸ ϑυσ. 30, ς4. κυχλω τοῦ ϑυσιαξηριε 
75. δ[αν. Οἴτγοξ. Αἴτῇ. 1. αἰΐᾳφυς. Ατπι. ΕἘά. ἐπι τὸ 9. Κυριου 
χνυχλω Ι(ς. 

ΧΧ. Καὶ τὸν κρ.} ανίσιεπε νεγο ϑίδλν. δοίη. ἰκρεανύμ.} 

Ἄχρέονομ. ἵΝ, ςς, 745) 74. γ6, 134. (ὐοτηρὶί. εἐχρεωνομ. τοῦ. πιλγρὸ 
διειλεν Χ, 1,0. χαΐα μίλη) καὶ τὰ μέλη τό, 18, 19, 30, ς3, 

(4, 957» 49, 73» 77. 1ού, 128, 129, 130, 131. (οπηρί. - αὐΐν ἵν, 
ΛΠ, ας, τό, 18,30, 34.) ς2) ς3) ςό, ς7, ς8, ξο, 6... 73. 74» 74» 76» 77» 
ὃς, ιοό, 128, 1310, 131, 134. Οοαιρὶ. ΑΙά. 1ρί. κι. Νὶς. Ατδῦ. 

3.2. Ἔ Κόειπ ἴῃ οἰγαές. ταϊθοες Αἰεχ. -Ἐ πεκιόγοσα σε εἴμ. (ορί. 

καὶ ἀνήν.--καὶ ανήν. ἰπ σοπι. 21} α αἰιεσυῖγα εἰ 4υα: ἰ)5 ἰηιετδοεηϊ ᾿ς. 
δἰνήνεγκε} »νεγκε το, τοϑ. κιφ.} - αὐῇς γ4, τού, 134. Οεογα. 
μέλη 2] Ἔ αὐἱον 134. ρ΄. Οϑοῖς. 

ΧΧῚ. πόδας) - σω Οεοις. ἔπλυν».) -Ὁ 14 5ἴλν. Οἴἶτγος. 

“1 γεατηττυης Ασπι. 1. διαυς. Απῇ. Ἐά. ὕδα}.} ἐν νδ. 3α, ς2. 
εἰννντγκε) τνιγχε 10. Μωυσ.) α 19, 1οϑ, 118. ὁλοχαύτω- 

μα) ϑλύκανκομα 784: 754) )6, τού, 114. ἐξιν-- ς} Α ΡΠ εἴ 

4115: Ηὶς ἰπϊςτ)άςεπε ς 3. κάρπωμα) τῦνρὸν πιᾶγρο ὃς, 139. φκ9- 
“ἴα Ὀγειπτυπι Αἰπτ. Σ. αἰΐφυε. Ατπι. Ε6. -Ἐ δια Αγδῦ. 1. 2. 
“ἘἘ δεζίβίααε Ἀταῦὺ. 1. ἐςιν) οἐξιν ΠῚ, τς, ζῳ, 719 7:ζ- ΑγδΌ. 1. 2. 

δῖαν. Οἴτοζ. ἔς, (ἡ ὅ υηςὶς ἱποϊυί, ΑΙεχ. φιυοώ τλπῖυπι Αττι. 1. 

αἰίφυς. Αται. Ἐά. , Ατῦ. «. εἰς ὁφμ.) ὁσμη τς. δἷαν. Οἴἶγος. 
α εἰς ΑἸ. 3. καρπ. ἐξι τῷ Κ|}Ρ , 7ς. κα ἐγι τῷ τοϑ, 118. 
κα ἐγ Αῦ. 3. ἀστῷ ΝΘ, ΥἹΙ, Χ, τς, τό, 18. 30, 32) ς3» ζ6, ς 7», 

ς8, ς9, 64. 7.4. 77», 89, τού, 128, 129, 139. ΤΡΡῊ Ὶ 54. Οὐαὶ. 
ΑΙα. 1.01. (ὑλι. Νς. 

ΧΧΙΊ. Μωυσ.) “ ργαπιίπυης ΓΝ. ΑἸεχ. α Αγ. 1.2. χρι- 
ὃν, τὸν δεύτερον κριὼν} κριον τὸν δευτερον, χριον τος. Αἰεχ. 1ρί. 
α χριὸν 2 19) ςς, 1οϑ, 118. (οιηρὶ. Ηεΐγ «ἢ. τιλειώσ.} τῆς 
τιλ. ς1,) 4.) ςζ9 7ς, 1τοϑ, 118. (οιωρ!. Αἰεχ. Ἄχρι κα ον εἶ Ἡείΐγςεἢ. 

“ ρμγχηπνς ΑἸεχ. αὶ Ασα. 

ἐπέϑηχιν] ἐπεϑηχαν τό. ροίμεγηπ" πῃ. σ᾿. αἰήφυς. ΑἌσπι. ἕὰ. οἱ 
εἰν} τὰ δὲ 7: 

ΧΧΙΠ. ἔσφαξιν)] ἐσφαξζαν ς3, 71.) 74. Αταῦ. 3. Αγηη. 1. 811]- 
4αυς. Απῃ. ἙἘά. ἔς εχ (οι. (εἀ ἐσφαξεν, υἱὐ νιάἀεῖυν, ρτίπιο, 134. 
αὐτὸν)  ρῥεαπίτυης ΙΝ. ΑἸεχ. Μωνφ.} α τοό. τὸν λο- 

δ.ν} υψος πιαῖσο Χ. [ἐρί, τῷ ϑδιξικ τ --τ-τὸ διζιξ 1 . αἰϊεσα 

«ἴ αυμε 1 ᾿ἰ5 ἱπίσας επί 53. του δεζ. 15} τὸν δεξιον 12. (δι. Νὶς. 
ἐπὶ τὸ ἄκρ. ι΄ --ἰπὶ τὸ ἄκρ. 2] α αἰϊεγιίῖσα εἴ φιπ- 115 ἱητεδςοεηξ 110. 
τὺ; χει.) του τῆς χιρ. (ας) ΜΙ]. κα. τῆς ς9ς. αιῇων 19. 

Ἔ ἀντον ΙΥΡ,, ες, τό, 30, 32, 52) 54) (79 (8, 71, 74. 735 76,» 77). 85). 
τοῦ, " ιι8, 131, 134. Οοιρὶ. Αἰά. (δι. Νὶς. ϑδίαν. Οἴἶτζγορ. 

Απιν. 1. αἰΐαυς. Ατππ. Εἕὰ. -Ἐ κει ἰῃ οἰαγαᾶ. πιϊποίε ΑἹεχ. 

τῆς ΔΕ] α 74. ποδὸς} -Ῥ αὐων το. -᾿ αὖον ἵν ΚΙ], Χ, ϊζ, 

Φ. 

16, 30, 52, (4 τύ, ςγ, ς8, 64. 73, 74. 73» 76, 77. 85, τού, τοϑ, 
118, 128, 1209, 111. 134. (οιηρί. ΑἸά, 1 μή. Αι. Νὶς. δϊδν. Οἱ- 

ὕοσ. Λίπι. 1. αἷἴᾳφις. Ατην. Ἐὼ. ἘΠ άειπ ἵπ οἤπλγαέϊ. πλῖηογε 

ΑΙἰεχ. 

ΧΧΙ͂Ν, Καὶ προσηγ.-- δεξιῶν 1] α ες εἴ 4ι25. 115 ἱπῖεταςεης 

19. Μωυσ. ι“-Μωνσ. 25] α αἰϊεγιῖν. εἰ 4υιας 115 ἰηϊετδοεμξ ς 4. 
Μωυσ. 1] “ ρῥγαπικυπο ΓΝ. ΑἸεχ. ἐπέϑυκε) ροίμιε Αταν. 1. 
αἰϊΐφυς. Ασπι. Εά. Μωνυσ. 2) α ςς» τού. Αταῦ. 3. αἵμαῖ.] 

“Ἕ ἕπε Αττλ. τ. αἰϊφαε. Αγπι. Εἰ. τοὺς λοδὲὰς} τὸν λοῦον 
ιοϑ, 118. Οοπιρὶ. ϑδίαν. Οἴἶγοζ. τὰ ὑψηλα πιᾶγρὸ Χ. 110. τῶν 
ὥτων τῶν δεξ.} των ἁτων αὐΐων των διζ. 1. Ν]], Χ, τό, 18, 30, 32; 

2, 53») 54. ςὅό, ς7, 04) 73ν 74. 78, 76, 77, 82, 128, 130, 131, 134. 
ΑἸά. 1ἱρῆ (δι. Νὶς. διδν. πῃ. σ. αἰϊίᾳιιε. Αττὶ, Εά, ὥς, (εἀ 

αὐτῶν ἰῃ ςἰαγλές. πιθοτς, Αἰεχ. στῶν δεζ. αὐΐων ἁτων 72. του ὠτὸς 
αὐῇων του δέξιου ιοϑ, 118. Οοπιρί. τῶν ὠτων αὐΐων ἰλπίιπι τς. 
τῶν διξ. “ττῶν διξ. Δ . α ἃἰιαυιισα εἰ φυς 115 Ἰηϊεταςεηϊ ς 4, 73, 
)ς, τού. τὰ ἄκρα τ᾿, 2] τὸ ἀχρον τοβ, 118. (οπιρὶ. τῶν 
χει.) τῆς χειρος τοϑ, «18. Οοπιρί. των τοδὼν 111. τῶν χειρῶν, 
ἰοὰ χειρῶν ἰῃ εἰαγδές, πιύποτε, Αἰεχ. αὐτῶν τῶν δεξ. 15] αὐων 
τῆς ϑιξιας τοϑ, 118. Οοπιρ. 4, αὐτῶν τς, τοό. τῶν ϑεξ. υηςὶς 
ἰηςϊυάϊ ΑΙ. τῶν ϑεΐζ. τ -- τῶν δεξ. 3.] α αἰϊετυῖγα εἰ αυς ἰ)5 
ἰητετίδοςηϊ ςς. ἐπὶ τὰ ἄκρα } , Οεοιζ. τῶν πσοδων] του 
ποὺ ιτοϑ, 118. Οοιρί. τῶν χείρων 111, τῶν ποδῶν, (δή τοοδὼν 
πῃ σπιδγδβές. πιίηογε, Αἴεχ. αὐτῶν τῶν δεζ. 25} αἰὔων του ϑδεξιου 
1ο8, 118. (οπιρί. α αὐτῶν ες. λίωυσ. 3] 4 Διαῦ. 3. ἐπὶ 
τὸ ϑυσιαρήρ.) - Κυριον τς. ιἀρβαρβενιϊ ϑῖᾶν. ΟΙἶτον. ἰἷπ τἀγβαε- 
γΦ Αγῃν. 1. αἰΐφυς. Αστιν. Εαὰ. 

ΧΧΝ. 

7, 58, το, ὅῳ 72, 73» 75» 77. 82, 8ς), 128, 120, 130, 131, ΑἸά. 
1ἰρή. (δι. Νίς. Οορὲ. Αγδῦ. 3. δῖδν. τὸ ςίαρ 1") σὰν το ς. 
ι18. εαγπϑρε οσὐτὰ ἀγςυϊο Αγδῦ. 4. ὀσφυν] -“Ἑ τὸ κερχιὸν (Ὁ 

αἰῖο [πἰεγρεεῖς) ζ4. ἐσκάαπι (εχ 411. [πιεγργεῖς) Ασαῦ. 3. τὸ 
είχρ 3 “-τ-τὸ είαρ 3 1, Ροῆτεπιδ εἰ φυξ δἰ5 ἰηϊεήδοεπι ΑΥαῦ. σ. 2. 
τὸ είαρ 4] πε νοι παν ἸΝ, ᾿ς, 19, 1οβ. (οπρΡΙ. ργαπι εὶς 
ἰάεπι ἱπ ςπαγλᾶ.. τλϊμοσε ΑἸεχ. τὸ ἐπὶ τῆς χοιλ.} -[ ἐπ᾿ αὐΐων ς 4. 

ἐπιοβίπαεαε Αταῦ. 3. τὰ ἥπ.} τὸν ἐπὶ τα ηπ. ἵΝ, 10, 72, 108, 118. 
ἐπ᾿ αὐτῶν) ἐπ᾿ αὐτὸν (ς) ᾽ς. τὸν βραχ.} τῆν χνημὴν ἴΠΔΓΡῸ 
130. τὸν βρ. τὸν δεξ.---τὸν βρ. τὸν δεξ. ἴῃ σοπι. 26] α αἰϊεγυῖγα 
εἰ φυα ᾿ἰ5 ἱπτεγαςεηῖ 30. 

ΧΧΥΙ. Καὶ ἀπὸ] εἰ εερ α Αταῦ. 4. 

τῆς τιλ.} πιᾶγρο τὼν αζυμων Χ. [ἰρι. ἐηγεγπιεπέαεὶ σαγα ἀστίςυ!ο 
τλγρο Αταῦ. 1. ἐπνμεπίαιὶ ἴῃ ἰεχῖα Ατδδ. 3. τοῦ ὄντος) ἕως 
του οἷος 129. σοί ἐγαί ΟΕΟΓΕ. ἕναν.) εἐνανδιον ΝῚΙ, Χ, τό, 
18, {2,) (6, ς7,) 590, 64. 72) 73») 74) 77ν 128, 129, 130, 131) 134. 
Οοπιρὶ. ΑΙά. Ιρῆ. (αι. Νὶς. ἀπενανῖὟι πιλγρο 130. Κυρίου] 
του Θεέ ΧΙ], Χ, τό, 18, ς2, ς1, ς6, ςγ7, (9, 64. 72, 73γ 77ν 82, 128, 

140, 130, 131. ῥ»ῇ. ἔλαξ.} καὶ, φιοά ρῥταεοοίας ῥείπιο ἰῃ Εἰ. 
αι. εγδίεσαπς ἱρῆ Ἑάϊίοτεε : οἵ φυϊδεπι α καὶ ΙΝ, Χ, 18, ς2. ςς. τό, 
ξο, 64, 72) 74. 75» 82) 8) τού, 118, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰεχ, 1μὶρί, 

ἔλαξι) ἰ Μωυσῆς ΝΙΙ], Χ, ιό, τϑ, 30, 52) δ3ν 52 ἐς 

α καὶ ϑϊλν. Οἴτογ. 

»᾿ 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν, 

Καὶ ἔλαξεν Μωυσῆς ἀπὸ τῶν 
ρ φ ρῷ 9 ὅἔὔ βρῶ 3 [ω͵ 

χειρῶν αὐτῶν, χαὶ ἀνήνεγχεν αὐτὰ Μωυσῆς ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον, ἐπὶ τὸ ὁλοχαύτωμα τῆς τελει- 
΄ .ω 3 9 Ν 3 ΄ »ὔ’ ΄ » ρο 7 

ὥσεως, ὅ ἐςιν ὀσμὴ εὐωδίας, χαρπωμὰ εςι τῷ Κυρίῳ. Καὶ λαξὼν Μωυσῆς τὸ ςηϑύγιον, ἀφεῖ- 

λεν αὐτὸ ἐπίθεμα ἔναντι Κυρίου, ἀπὸ τῇ χριοῦ τῆς τελειώσεως" χαὶ ἐγένετο Μωυσῇ ἐν μερίδι, 

χαϑα ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ ἔλαξε Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως, χαὶ ἀπὸ 
ρῶ Ψ ἃᾷΊον" βϑ 7 Ν 756 9. ΝΧ Ν ἉΝ ἉἍ Ἧ 9 "Ὁ ἙΝ δ 

τὸ αἰμᾶτος τοὺ ἐπι τὰ νυσιαςηρίδ, χαι πόροσεῤρᾶνεν ἐπὶ Ααρων, χαι τὰς ςολᾶς αὐτᾶ, χὰι τοὺς 
εν ᾽, τ “ Ν ᾿ “ ε-" » "Ὁ Α » “Ὁ Ἄν) 3 “ ἔν Ν . Ν 

υἱους αυτᾶ, χαι τὰς ςολᾶς Τῶν υἱῶν ἄυτου μετ αυτδ' χᾶαϊ ἡγίασεν Ααρων, χαι τὰς ςολὰς ἀὺυ- 
φο ν Ν εἣΝ 3 ρ᾿ Ὺςῷ Ἁ Ν, ρ ἰ δὰ 3 ἰϑὰ 3 ᾽ ρο 

τᾶ, χὰὶ τὰς υἱᾶς αὐτου, χαὶ τὰς ςολὰς τῶν υἱων αὑτοῦ μετ αυτου. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς 
3 Ν Ν ἣν εν » ες 9 ἣν ΄ 3 » 2 Ὅν Ν ἰδ ’ 2 ΄ Ααρῶν, χαὶ τοὺς υἱὲς αὐτϑ' ἑψήσατε τὰ χρέα ἐν τῇ αὐλῇ τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τόπῳ 

ὡγίῳ" χαὶ ἐχεῖ φάγεσϑε αὐτὰ, χαὶ τοὺς ἄρτες τοὺς ἐν τῷ χανῷ τῆς τελειώσεως, ὃν τρόπον σὺυν- 
΄ ’΄ ’ 3 Ἁ ᾿ ε εἣνἃ 3 δ ΄ 9. »“ 

τεταχταὶ μοι, λέγων" Ααρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ ἀὐτοῦυ φάγονται αὑτα. 

Ὀοριί. Ατγαῦ. :. 2. πῃ. 1. αἷϊίαιθ Αγ. Ἑά. διά οαἰεὶ Οοαά, 
εἴ τεϊϊφυα Ἑαϊτίοπεβ εἰ νεγἤοηθβ, καὶ μαθεηΐ, ἄρτον ἵνα ἄξυμ.] 
ενώ αρτ. ας. ΓΝ, γ2, 735 759 77» 1ού, 134. ἄρτον αζυμωτον ἐν 1ξ. 

ἑνῶ ἄρτον χολλυρὰν αζυμον ζ4. κολλυρᾶν αζυμιν μιᾶν 1095) 1τοϑ, 118. 

Οὐομηρὶ. κολλυρὰν ΠΑΡῸ 130. κολλυρᾶν λαγᾶνον τηΔῦρο .). ΕΠὶ 
κολλύραν ΑἸϊογυτη ηϊεγργεῖι). «ἃ ράπε ἱπἤεννιεμίαίο ταῦ. 3. ὶ 

ἄρτον ἐξ ἐλ. ἕνα) , ἄρτον Ν]], 109,29. κα ἕνα ζ2. καἐξ 82. καὶ 
κολλυραν ἄρτου εἶ ἐλ. μιαν το, τοϑ, 118. (οπΊρ!. κολλυρῶν ΠγΔΓΡῸ 
8:, 120. ξειμμῆϊδο ἱπ οἷο Αταὺ. 3. τ ἐἰδίης Αὐτὴ. 1. 1146. 
Ατπι. Εά. καὶ λάγ. ἕν] , ἕν Χ. ἡ οπιηϊδ Απῃ. 1. αἰϊΐίχιε. 
Ἀπῃ. ΕΔ. κολλυραν λαγῶινον τπιάῦο (αἴ. Νὶῇς. απᾶλον τησῦρο Χ. 
1ρῆ, καὶ ἐπέϑ.---καὶ ἐκέϑ-. ἴπ σοηγ. 2.2} α Ῥήογα εἴ 4: ἰῖβ ἱπῖεύ- 
)Άςεηΐ ς). ελάσπι υῃςῖβ ἱπο τ, {υρρεῖα {οἰ}. ἂὸ Ἑάϊτοτε, (αἱ. Νίς. 

ἐπέϑηκ.} Ἢ ἠϊια Αταῦ. τ. 25. -Ὁ Ια ΑΥδΌ. 5. τὸ ςἕαρ] τα 

φσεαῖχ το, 1οϑ, 118. τὸν βρ.} ἐπι τὸν βρ. ΔΝ, 10, 74» 75, τού, 
118, 134. Οομρ!. Απη. 1. αἰΐφυς. Απῃ. ΕΔ, ἐπὶ ργαπητς ἴῃ 
οἰαγαξι. πιίηογε Αἰοχ. γα ῆι ἐπεϑηκχεν, φιοά ροίξεα ἀεἰείυτῃ, 11. 
τὴν ΧΥΉμΉν ΤΊΔΓΡΟῸ 8 ς,) 130. 

ΧΧΥΙΙ. ἁἅπαν])α) τα παΐα τν, τς, τό, 32, ς3,., .4,, ξό, ς7, 64, 73» 

.,4. γ6, 77» τού, 128, 129) 130, 1319) 134. Οομρὶ. ΑἸά, ρ΄, παῖα 
ΨΙ], 18, 30, 595) 72) 75. ἦσο οπία ΟεοΓρ. τὰς χεῖρας] τῆς 

χειρος τό, 32) 52, 131. (αἵ, Νῖς. ἐπὶ τὰς χεῖρ. 2) α τοῦ. 
ἐπι τῶν χειρὼν 32. ἀνήνεγκεν) Ἰνεγκὲν τό, ς2, ς7,), 131. ΟφΟΥΣ. 
ἀνήνεγκαν 72. αἀφωρισὲν ταῦγρο Χ. 1Δρί. αὐτὰ} αὐο 82, 129. 
αὐΐω (Πς) ς3. α Οεογ. ἀφαίρεμα] ἐπ ργάτηϊτς θοῦς. ὀἔναν]ι] 
ἐναντίον ξύό, ὃς, τού, 134. ενωπίιοὸν 1:ς. Κυρίου) τὰ Θεξ πιΆΓρο 

ὃς 

καὶ 

ΧΧΥἹ]. ἔλαξεν] - αὐα ιό, 30, 32) 52) ζ4γ 57) 73» 74.) 78» 

"6, γγ, ὃς, τού, 134. ΑἸά. (δῖ, Νίὶς. Αγαῦ. 1. 2. σσθοῦῃ. δίαν. 

Οἴἶτος. - ἠϊκά Ατην.. τ. αἰΐφυς. Απῃῇ. Ἐά. εαρίοης Ατῃ. 1. 

Ἵμωνσ. τ] - αὐὖα ΙΝ. Μωυσ. 1ὃ Μῶωυσ. 29] α αἰϊογῖσ. εἴ 

4128 115 Ἰηϊετ)ασοηΐξ 72. τῶν χειρ.] σιαπα δῖαν. Οἴἶζορ. αὐτῶν] 

κα 53. αὐτοὺ Οδῖ. Νῖς. ἀνήνεγκεν} εχρτίπγυης ἤνεγκεν Οεογρ. 

Απη. 1. αἰϊΐφις Ασπι. Εά. αὐτὰ Μωυσ.] α τοό. Αγπιεπὶ Οοὐά, 
αἰϊψυ!. ΑΥπι. Ἐά. αὐα αφαιρεμα ἐναν], Κυριου ςς. λα Μωυσ. Χ, τό, 

18, το.) 32) 52, 53») 57» 63) 64) 71) 73») 77» 827) 85) 108, 118, 128, 
129, 130, 131. Οομηρὶ. ΑἸά. 106. (αἴ. Νῖο. γὰρ. 1. 2. 3. δἴαν, 

Θεοῦ. Ατπι. 1. δΐψυς ποηηι]ῖ, ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα] ἐπι τὰ 
, ολοχαυϊωματα γξ. ἠοδεαμβογμνι Αταὺ. 3. ὃ ἐς] α ΝΙ, Χ, 

τό, 18, 30, 52, 53») 56, ς7) ζ9, 64) 72» 735 77) 82) ὃς, 128, 120, 
130, 131. Αἰά. Τάρῦ, σι. Νίκ. Ατσδῦ. 3. δθογρ. ὀσμὴ) οσμην 
ςό, 82, 129. ΑΓΑΌ. 3. ἐκ οάογενι Οφοῦρ. στη. σ. δΐφυε, Ασππῃ. Ἑά. 

χκώρπωμα)} τροσφορα τλαγρὸ Χ. 11ρί. Ἐ ἐπίπι δῖαν. Οἶτος. -Ἐ δε- 

εερίανε ΑΥΔΌ. 3. ἐς] α 19», 1οϑ, 18. Ασαῦ. 3. Αππῃ. 1. δἰϊΐαυς. 
Ατπι. ἘΔ. -Ἐ ἀοε δῖαν. Οἴτορ. τῷ Κυρίῳ) α τῷ ΙΝ, ς9, 129. 
(οπρΙ. -Ἐ καϑαπερ ενετειλαῖο Κυριος (47) ς 5) 74, 73», 76, τού, 

114. Αἰπῃεηὶ (οάά. δἰίαυϊ. Απτῃ. ΕἘά. -Ἑ μὲ »παπάσυμ ονίπας ο 
Ἀτιὴ. 1. 

ΧΧΙ͂Χ, λαξὼν}ὔ εερὶε ϑίαν. Οἴτοσ. ΟΘεοσσ ἀφεῖλεν] αφω- 
ρισὲν τὸ, 108, τ18. εἰ ργαητιης σδοῦσ. ΑΥΠῚ. τ. δ|Π4ῖ6. ΑΥ̓ΤῚ. 

π᾿ ῷ. ὁ τί 9), ἐχίμἰἐ εἰμὶ Ζ ἐπε φμὲ ἐμά Αταὺ. 1. 2. 

αὐτο] τὸ 11]. αὐτὸ ἴθ οἰιαγαέζ, πΐπούε Αἰδχ. αυ͵ω (ῃς) ὃς. 

Ἀγ. 1. αἴαυς, Αγση. Ἑά. ἐπι εμα} ἀφαίρεμα τό, 30, ς2, 

Ολι. Νὶς. ὕξογρ. ἅτ. σ᾿ αἰϊίᾳυς. 
“ἢ δί' Φο Ν . : ΑΞ 
δ, 5Ί᾽ δ,᾽,) 423 Μ(δ))» ὁ 2 ὅ»γ) δ 4ἴς: 

Καὶ τὸ χαταλειφϑὲν τῶν 

Αγσπι. ἘΔ. ὅς ἴῃ ἴεχει, ἰεὰ ἐπιϑεμά ὕηᾶῦρο, 130. ἀφορισμα 10» 

1ο8, 118. ἧς τηᾶγρο Χ. [ΓΊρί, ἔναν}.} ἐνωπιον τς, 19, 1οβ, 
118. ῬΏΪΟ 19 113. ἀπὸ τοὺ χρ.} εἰ αὐ ατγίειε ορι. - ἐπε 

Αἰτη. 1. αἰϊΐαυς. Ατπι. Εὰ. καὶ ἐγ. εὐπὶ {44.} α ς8. ἐγ. 
Μωυσ.} Μωσης εγ. (ἔς) ΙΝ. εγ. Μωνσης ((ς) ςο. Πρ. εγ. τω 

Μῶωνσ. τού, 134. ἐν μερ.} ραγ: Οορι. χαϑὰ} καϑαπερ 
:ού. απὸ του (ἢς) )ς. ἐνετείλατο] ενέϊειλα (ἢς) γς. Κύρ. 
τῷ Μ.] αὐΐω ο Κυρ. 53. Κυρ. αὐΐω τοό. 

ΧΧΧ. ἔλαξε] λαΐξων ς4, 7.5 131. Μωυσ.} ο Μ. γ4. τὸ 
ἐπὶ] α 13, 59) 72) 1οό. του ἀπὸ 73. ἄπο ΤὨΔΓΡΟ 130. καὶ 
τροσ.} κα καὶ )ς. τοροσέῤῥανεν] επερρᾶνεν 32. τὠροσερᾶνεν 50, 
)ς, 120. Αἰεχ. (ας. Νίς. καὶ τὰς ςολ. αὐτῇ 15] α 53. καὶ ἐπὶ 
τας ς. αὐἶου Ν]Ι, Χ, τό, 18, 19, 309) 32, ς29 45 56, ς), ςϑ, ς9, 64. 

53), 77, 82, 8ς»9 τού, 1τοϑ, 118, 128, 129. (οπιρὶ. Αἰά. 1». (ς. 
Νιῖς. Ασγαδ. 23. δίλν. ἄπ. :. αἰϊϊαυες. Ατῃη. ΕἘά. εἰ μμρεν δος εὐμε 
ζορίῖ. αὐτοῦ τ" --αὐτοῦ 2.9] κα 4Ἰξογπγ. εἴ 4ι185 115 Ἰηἰετ]αοεηῖ ες. 
καὶ τοὺς υἱὲς αὐτὰ 19] καὶ ἐπὶ τ΄ υἱους αὐΐ. ΝΙΙ, Χ, τό, 18, 30, 32, 

547) 8) τό, ς7) 48) 59, 73» 74. 75» 76) 77) 82») 128, 120, 130, 134. 
Οομρὶ. ΑΙά, 1,ρί. (δι. Νίς. δῖαν. Αγαῦ. 3. Απῆ. 1. δλ]1|4υς- 
Απῃ. Εά. εἰ (μρεγ βοίας εἶκς Οορι. -Ἐ μετ᾽ αὐτοῦ υποὶς ἱποίυία 

ΑΙεχ. αὐτοῦ “"-αὐτοῦ 3.1 α δἰζεγιγ. εἴ 4ιι 115 ἰητο]λοξηξ 19. 
αὐτὰ χ«'" --αὐτοὺ 4.2] καὶ αἰϊοτιῖγ. εἴ χυα5 115 ἰῃξετίασοπς τό, ς4, 77, τού, 
110. καὶ τὰς ςολ. 45] καὶ ἐπι τᾶς ςολ. Χ, ς7, 74) 118, 129. (αἴ. 

Νῖς. Αγδῦ. 3. δῖαν. Ασηι 1:. αἱϊΐφις. στ. Ἑά, τῶν υἱῶν αὐτὰ 
μετ᾽ αὐτοῦ 1] αὐτων γ4. Αταῦ. 3. Θεοῦ. λ μετ αὐτοῦ ςς, 7ζ. 
μετ᾽ αὐτῷ τ᾿ -αμετ᾽ αὐτὰ 25] α ροϊεειια εἴ 4ι125 ἢϊ5 ἰηϊοηασεηι 11], 
529 141, 134. οδάεξπι ΠδΡεῖ ἴῃ ςδλγαάς. πλΐπογε ΑἸοχ. ᾿Ααρ. 5] 
τον Ααρ. 128. καὶ τὰς 3. οὐπὶ [44.} αὐτὲς 72. καὶ τὰς ςολ. 
αὐτοῦ 29] Α τοό. Μοία: συπὶ διτουΐο ταπΐυ) Οοογᾷ. αὐτοῦ ς" 
---αοὐτοῦ 65] , ροϊτεπηιπι εἰ 488 ᾿ΐ5 ἱπτεηαςεηςξ «4. ΟΟορι. τῶν 
υἱῶν αὐτῷ 2} αὐὔων ς1, γ6, τού. Θεοῖς. μετ᾽ αὐτοῦ 25] ἐνιη 
“᾿ς Οεογς. 

ΧΧΧΙ. πρ. ᾿Ααρὼν) κρ. τὸν Ααρ. ΠΧ, τό, 18, 30, ς7, 59, 73» 

γ4. ΑἸά. ρ΄. (Αι. Νὶο. “σνοπὶ Οεοῦρ. δῖαν. Αππῃ. 1. αἰϊΐαυε. 
Απῃ. Εὐ. τοὺς υἱὰς} Μ|ἐς δῖαν. Θεοῦ. Απτι. τ. αδἰϊΐφυς. Αγ. 
ἙάΔ4. ἑψηήσαἶε} εψησέϊε (5) γι. τὰ χρέα] α τῶ 128. ἐν τῇ 
αὐλῇ} παρὰ τὴν ϑυραν 195, 1ο8, 118. Οομπιρί. 
 ριαιιης ΓΝ. ΑΙεχ. α ς8. ΑΥᾺΡ. 1. 2. 

αἵ Ηείγςἢ. εὔγρὸ “Ῥ ποϊδυδητυγ ἰη 6115 (ὐοάϊςε. 

Ηείγεἢ. τοὺς ἐν τῷ κ. τῆς τελ.}) τῆς τελ. τοὺς ἐν τ΄ Χ. ξ4) 73- 
α δὶς Θεοῖς. τοὺς ἐν] α τὰς 72, 74.» 1οὔ, 134. κ τοὺς ρῆπιο, 
[δὰ παθεὶ ἴΌργὰ ᾿ἰποᾶπὶ 80 δῖα ππδηυ, 11. τὰς ἐπὶ ΑἸά. τελειώσ.] 

--Εκώμ6-Ἰείγε,. - Πῖς, εἴ οπλξ ΠΟ Χ. εὐ εαεπὲ ἐα “αγοπ εἰ Δ] 

ἐἴκα δῖαν. Οἴἶζτορ. συντέταχ]α!) συνέϊαξε γω. Οορι. ΑἸΔΌ. “. 
2. 3. μοι λέγ.] Κύριος μοι λέγ. 74. μοι Κυριος λεγ. 1» 30, 

32) ξ2) 83) 54) 58) 57ν 585» 72) 23» 75» 706) 77. 85» 1ού, 130, 131) 
134. (Δ. ΝΙς. Ασαδῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἷἶγορ. σεογρ. Αὐπι. σ. δἰαυς. 
Αγ. Εὰ. 2ονιῖπες αἰΐςεπς (ορῖ. -Ἐ Πὶς εἰ ραμεὶ φωὶ ψωμὶ 'π εα- 
πὐβνο δου ζεδδίοις ΟΘεοτσ. ᾽Ασρ. οὑπὶ ἴη64.} α δίς ϑῖδν, Οὔτοσ. 

ἐν τόπῳ ἀγ.] 

Ἧες «ἰὐάϊάϊηῆε τὰς ό 

φαγεςϑε) εογπφμε 

: Ι , Ϊ Ί Ὶ 5 οι υἱ0}} κα ὁ. ζ90) 7ζ. ΑΙά. (ὑδῖ. Νιὶς. φάγον]αι) φαγωνίαι 131- 
. ᾽ , , ᾿ 

δῖαν. Μοίς. αὐτὰ] ταῦυτα ΑἸοχ. Ατδῦ..3. εαμ Αυρ. 

ΧΧΧΙ], τῶν χρ.] ἀπὸ τὼν κρ. ς. απὸ τῶν ἄρτων 4... τῶν 
" ᾿ .. 5 ν. "᾿ " - 

ἄρτων ΕΧΡΓΙΠιηΐ ΑΥΠ. 1. [416. ΑΥτη. ΕΔ, των αρτ.} των 

χρεὼν ζ4γ 75. τῶν κρεῶν Εχρηπλυπὶ Ατ. 1. αἰϊΐᾳιθ. Ασηι, Βα, 

ΚΕΦ. ὙΠ]. 
ἀαὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν. Καὶ ἐπέϑηχεν ἅπαντα ἐπὶ τὰς χεῖρας ᾿Ααρῶν, χαὶ ἐπὶ τὰς χεῖ- 
ρας τῶν υἱῶν αὖτ, καὶ ἀγήνεγχεν αὐτὰ ἀφαίρεμα ἔναντι Κυρία. 

27. 

28. 

21: 

8.2. 

(ΟὟΤΟΣ -“. 



ΛΕΥΙΤΙ ΚΟ Ν. 
ΚΙ ὃ. ΝΠ]. 

33. χρεῶν χαὶ τῶν ἄρτων ἐν πυρὶ χατακαύσατε. - Καὶ οἰπὸ τῆς ϑύρας τῆς σχηγῆς τοῦ μαρτυρίου. ἐχ 

ἐξελεύσεσθε ἐπ]ὰὶ ἡμέρας, ἕως ἡμέρα πληρωθῇ, ἡμέρα τελειώσφως ὑμῶν" ἑπ]ὰ γὰρ ἡμέρας τελει- 

34. 
35: 

’' ςᾳ φ0 ες »" ,’ 3 ,’ 3 “ᾷ,Χκξδ᾽» ΄ 4ῳνΨ 5» ΄ ᾽ ζω φῷ 

ὥσει τὰς χεῖρας ὑμὼν, Καθάπερ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρα. ταύτη, ἥ ἐνετείλατο- Κύριος τῇ “σοιησαί, 

ὥςε ἐξιλάσασθαι “ερὶ ὑμῶν. Καὶ ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου χαϑήσεσϑε ἑπ]ὰ 

ἡμέρας, ἡμέραν χαὶ νύχτα φυλάξεσθε τὰ φυλάγματα Κυρίου, ἵνα μὴ ἀποϑάνητε' ὅτω γὰρ 

συνέταξε Κύριας τῷ Μωυσῇ. 

2 ΄ ΄ » 7 ε ΄ 2 ΄ ς Ν νι ε-.-.ε»- ἈΦ 59 - Φ᾽ Ν 4 Δ 

. ἐνετείλᾶτο μοι Κυριος ὁ Θεὸς. Και ἐποίησεν Ααρων χαὶ οἱ υἱοὶ αὑὐτῷὁ͵ 'σαῦτας τοὺς λογους, ὃς 

ΚΑῚ ἐγενήϑη τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδοῆ, ἐκάλεσε Μωυσῆς ᾿Ααρῶν, χαὶ τὰς υἱὰς αὐτοῦ, καὶ τὴν γερα- 
σίαν ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ᾿Ααρῶν" λάξε σεαυτῷ μοσχάριον ἐχ βοῶν περὶ ἁμαρ- 
τίας, χαὶ χριὸν εἰς ὁλοχαύτωμα ἄμωμα, χαὶ ππροσέμεγχε αὐτὰ ἔναντι Κυρίου, Καὶ τῇ γερουσίᾳ 
᾿Ισραὴλ λάλησον, λέγων' λάδξετε χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα “ερὶ ἁμαρτίας, χαὶ μοσχάριον, χαὶ 
ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκάρπωσιν, ἄμωμα, Καὶ μόσχον, χαὶ ̓ χριὸγ᾽ εἰς ϑυσίαν σωτηρίου ὅναντι 

ἐν] ,ᾳ 29. καϊακαύσατι] καταχαυσῆκε ἵΝ, Χ, τς, τό, 18, 40, 
480, 38, ς2,) 53, ςς, ὅς, 72.) 74. )6, 8ς, 131) 124. λρί, καΐακαυσε» 
ται ζ4., (6. )ς, 82, τιο6. καΐακαυϑησεται 1], 19, ς9, 71, 108, 118. 
ζουιρί. Αἰεχ. χατακαυύσιες ς8. 

ΧΧΧΙΠ. τῆς ϑνυρ.} α (4. 7ης. Αγ. 3. τῆς σκην.Ἶ , ς2. 
ἕως-- τιλειώφ.} κἰγμε «4 ἀΐεέπε ςοκερέει οαὶ; φαίηφναγί πα ἰἰτα Ἡείγοἢ. 

αἴφεε α΄ “ἴεν φαα ἐπερίεύ ον αἿε: “οι σεποα! ίοπὶ, ΑΓΕ. 1. 3. ἡμέ- 

ρα πληρωθὴ] αἡμῴα ςς. ἡμέρα υληρωσφως 20, 57, 75) 76. πμε- 
ρας πληρωσίως 16, το, 30, 32, {2,) (42) 73» 74. 77. 85, τού, τοϑ, 
ειϑ, 13,),) 134. Οοπρί. δῖ, Νὶς. Απη. τ. δᾳυε. Ατπτ Εά. 8ς 
'π τεχῖα, [ξά ἡμέρα πληρωϑὴ πηϑῦζο, 130. ἔς πιρσοὸ ἴἸρί, ἡμέ- 
ρα 2], 11], ς3, 73,74. τού. Αγ. 1. δἴφυς. ἅπῃ. Ἑά. κα μεὶ- 
τῦο, ςὰ κόάϊάμ (υρεα ἰἰμεδιτι δἰδδ πιδηις, 1]. ἡμέρὼν τό, το, 30, 32, 

ς8, ζ4. 57, 73») 77, ὃς) τοβ, 118, 121. (οιρὶ. (δι. Νίς. ἅς [18 

ἴεχῖυ, ἰοά ἡμέρα πιδῦβο, 130. ἢς πιλζὸ Ερί. ἑὡὼς πμερας 744 76, 

134... τιλεωσ,) τῆς τιλ. ς3. “ργπΉΣ ἐν οὐδ “, ργαεησίε 
(Ως) ΓΝ. ,, 7ς» τού. ὑμῶνλι 7 . ης:- ἩξΙΣΝ. ἡμῶν ιτ6. 
αὐτου ΠΊΆΓΡΟ ὃς, 130. ἑπὶὰ γάρ} π΄ ρέει ἐπὶ δῖαν. Μοίαᾳ. 
φοοείον ρει ΠῚ. 1. αἰ ἴχυς. . Ἑὰ. ἡμίρας}) μέραις 79 
114. δίαν. Μοίφ. ἥμερα ςς. σι} τιλμωσειᾷ )ς. ἐπ» 
2.εδὴν Αἰτα. τ. αἰΐφυς. Ατπτι. Εά. “σνιστι κει δινιν ζλσις, δίτΣ 

ΧΧΧΙ͂Ν. ἐποίησεν) ἐποιηται (ἢς) )ς. “εεὶ Αταῦ. 21. ρμίεης ἢἰς 
ἀϊρίηρυυηι ΑἸῦ. 1.2. ἐν τῇ ἡμ. ταύτη] εἰ ἐκ ἀας ἀϊε Ἀταὺ. τ. 8. 

) αἰν, ΝΙ], τό, ς2, 4, ς6, ς8, ς9, 6. γ3. 74. 74» 7ὅν 77. 82, 
8ς, τού, 128, τὅ9ν 131, 134. ΑΙ4. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ὑετλ, 190. 

Αταῦ. τ. 2. 3. κα ἴῃ ἴοχῖυ, (δὐ μαῦεϊ πῆθέψο, Χ. ὑπο ἰης ες ΑἹεχ. 

Με Ἠεδεδ, μρ μ (ορί. φανιυραίο ΑΥ̓ΤῚ). τ. εἰσυε. πη. ἕά. ἐπ 
φνα δίων. Μοίη. ἐνετείλ.} εἰ ππανίαυ! Ατδῦ. 3. τὰ ποιῆσ.] 
α τοῦ 75. αυπιαυκ Αγαῦ. 3. τοῦτο ποιησ. 1], 1ς, 29) 43» 54) 
ςό, ς8, γ4, τού, 118, 159, 134. Αἰά,. τοῦ ποιησασϑαι γ1:. -ἢ δος 
Ατλδ. 1. 2. Ὁ ἡϊα Θεοῖς. ὥς.) , 71. Απιδ. 2. τ (ορί. 
ἐξι» ἄἀσασϑα.} εἐξιλασασϑε, (πὰ ἴπρες ε υἷι, ἐμμεαίςτίρε. α΄, ΝΥ]. 

ἑλασασϑαι (οτρί. «εἰ (ας) Ηείν «ἢ. «ερὶ ὑμῶν. Καὶ ἐπὶ 

τὴν σύρ. τῆς σκ. τοῦ μαρτυρίου) 2"9 νοὐϊ; αἀ ἴαπμαα “οδεγιαβομὶὶ ἐὐθὲ- 
“ον. Ῥίεηῃς ἀέηρυεμο ἢϊς, Αταῦ. 1. 

ΧΧΧΝ. τὴν ϑύραν) α τὴν Ι΄ ὅψ 82, τι28. τὴ ϑυρα τό, 10, 

τῆς ϑυρας 52, (4) 7ς. 48. 7, 73» 77ν 8ςν 130, 131. (δι. Νῖ-. 

καϑύσε 3ε] καϑισισϑὲ ς9ςᾧ. καϑέσισϑε ἴἦρί. φυλαξασϑαι (ἔς) 

ἑπῖὰ ἡμ. ἡμ. καὶ ν.} ἡμέραν “ς. καὶ καϑ. 6, τΔ19. Απῦ. 3. 
καὶ ν. ἐπΐα γμέρας ἵν. ἱπ]ὰ ἡμέρας, ἡμίρας χαὶ νύκτας Αἰεκ. ἑΠὰ 
ἡμέρας, ἡμέραν δὲ καὶ ν. Ογτ. ΑἹ, ἰ, ρατῖς ρεΐπια, 399. ροΐξ νύχα ποῦ 
ἀϊπιωσυῖϊ ρ΄. οες ἰδίάεπι ρίεπε ἀπηηρυυης Ατϑθ. 1. 2. φυ- 

λαξιςε9εὲ) ρεατηῖυος κα Ιν, ΝΙ, Χ, τό, 18, 19. 29, 30, ς3, ζῳ 

τό, ς7» ς8, (9, 74, 73ν 74. 75. 76, 82, ὃς, τού, 118, 158, 120, 134. 
(οπρὶ. ΑἸ. Αἰεχ. 1ἰρΐ. δῖ. Νὶς. δῖαν. Αγπι 1. αἰϊΐᾳυθ. Ασηι. 
ἙΕά. φυλαξασϑὲ 11], ς1, {9,) 719. 73. ΟΥγτ. ΑἹ. ]. ς. φυλαξασϑαι 
ςξό, 8α. φυλαξετε 19, 1οϑ, 118. (οιηρὶ. φυλαξειται (ἢς) 75. 
φυλαξατε ς8. φυλάξεσθε ἱπ οἰατές. τπηϊμοτε Αἰεκ. κε εὐ βοάϊ αν: 

Ατῦ. τ. 2. δα οπβοαϊπάννε ΑΥΔῸ. 3. φυλίγμαῖα } εκρεϊπις 

ἐντάλματα ὅ8ϊαν. Οἴτος. ἵνα μὴ ἀπο5.} καὶ οὐκ αποϑανεισϑυ 
19, τοϑ, 118. (οιφί. ὅτω) ουτως ΓΝῸ Ν], Χ, τό, τᾶ, 64, γ3, 
τού, 118, 180, 131) 134. Οοπιρὶ. Αἰεχ. 1ἰῥρῇ, ἔνεν, μοι) μοι 

ἕνετ. 19. 108, τ18. Πἰρί,. ἐντέήαλται μοι Ν]]. Κύριος] Κυριος: 
(ας εὔττὶ ἄψζηο ἤμαὶ!, ἐδ ἤρπιπι, φυοί εγαὶ ῃγβε πηΠῸ πν, ἐχο οι) ΓΨ’, 
ν᾿ Κύριος Αἰοχ, ὁ Κυρ. 1ἰρί, ὁ Θιός.)] ΑἿΝ, ΝΊΙ, Χ, τς, 

1:6, εβ, 10, 30, 42) ς3ν 54. 57, 68, 60, 045) 72, 73, 74) 76, 77. ὃς, 
τού, τοϑ, 128, 129, 110, 131) 114. (σπηρὶ. ΑἸά. [ρῖ. ΑτΡ. τ᾿. 

4. 3. δῖαν. Οὔσορ. Ατὐτι. τ. δας. Αὐπι. ἕά. υπεῖβ ἴηοϊυάϊε 
Αἰεχ. 

ΧΧΧΝῚ. ἐποίησιν) ἐποιησαν 19, ςς, τοϑ. οἱ υἱοὶ} α οἱ ζ9, 

"τ. λόγους) -- Δ. Οδοις. ὃ.) βεπι 8ϊλν. Οἴζορ. Κι- 
ριος}] α 19. τῷ Μ.) ἐν χερὶ Μ. το, τοϑ, 118. Οοαιρὶ. 

Ι. Καὶ ἰγενήϑη) καὶ δγένετο 19, 108. ἐγένετο δὲ 32. ἐγ. 
τῇ ἡμ. τῇ ὁγδ.} αὐσεπόν αὐ ἀδει οὔσνα ΑΥΔΌ. 1. 2. τὴ ἡμ.} ἐν τὴ 
ἢμ. 12. ἐκαίλ.} και ἐκαλ. 82. 
ουπάα πιδῆυβ 186. τὸν ᾿Αχρ. Αἰή, 
ἸΏΤΡΟο Χ. ρὲ. ὑσιπεὶ  επίονε: εν. 

1. Μωυς.}) “ν ριπκιηνπυπν. Αἰεκ. ας, 128. Ατρῦ. 1. 2. 3. 
πρ. ᾿Ααρ.Ἶ ανανὶ συτὰ διίσυϊο Αὐτη. 1. δϑϊηυς. Ασπι. Εχί. σε- 
αὐτῷ} α Ηἰες. εχρεπες σοι Οεοῖς. μοσχαριονἾ ϑαμαλιν 10, 
08, ε18. πιο ϑαμαλιν Χ, ὃς, 110. ΠΡ, μοσχαριον ἀπάλον 
Ῥτίπιο, (εὰἀ απαλον ροεβ ἀείετυπι, 1. -Ὁ ἀπο σπ ΑΥπὶ. 1. αἴπαυθ. 
ἄγη. Βα. ἐκ) α 19, τοϑ, τι. ἀμαρτίας) εεεαι!ς Ἡϊΐετ. 
δειϊοοίυσι Ῥαεπιαῖς Αγωῦ. 1. κριὸν) Ἐ- ἕνα 74) γ6, τοῦ, 134. 
Ἔ 23βνε ἰαϑε Ατδὺ. τ..2. δῖαν. Οὗτος.  ὁλοκ.} διτὶοιΐυπι ργαπιτῖς 
Απθ. 2. ἄμωμα] , 20. ϑ8[αν. Οἴτος. ἄμωμον 19, 9, 71» 73, 
ἐοβ, 128. Οοπιρί. ντγ. ΑἹ. ἱ, ρματτε ρεΐπια, 4οο. Ηΐετ. αγια 18. 
τροσίνεγχι}) οἤεντ: Ἡϊες. αὐτὰ)]ὶ “Ὁ ργαωπιίπυπε ΓΝ. ΑἸεχ. 
αὐτ. ἕν.) ἐν. αὐτὰ (ἢς) ις. ἕν. Κυρ.] α ς8. 

ἰῃ εοαι. 4] α δἰ, εἰ 4085 15 ἰητοτδσεης ς 1. 
75. ενωπιον τζ. 

ΠΙ|. τῇ γιρ.)} τὴν γτρουσιαν (ρτο πιοτὲ ἀσοοηζυπὶ οἰγουπιςχυπὶ 
εοπίμϊε 1 ἸὈολγίυ5 οὐπὶ ἤρπο ολίυς5 ἀςουΐλεν! δὰ πε νοςΐς υπίυ. 
4υε) 18, 9. μπρνίδες σατη ατιϊσυϊο δίαν. ΟἷἾἶτος. ἔρε Δηίον ας 

Απη. :. αἰϊΐΐφυς. Αεπι. Ἑά. λάλησον] λαλησεις ὟἼΙ], Χ, τό, 

18, 19, 30, 32, 55, (4) φύ, ςγ, (8, (0, 64, 72, 73» 74) 78. 76, 77, 82, 
ἃς, τού, τι8, 128, 110, 111, 124. (οιηρὶ. ΑΙά. Τρ, Οἱ. Νὶς. 

Οορι. δῖαν. Ατγπι. 1. εἰῆψυς. πῃ. Ἐὰ. -Ἑ ἐν ἡ] Οορ. λέ 
γων} εἰ «αἰἶεε: Θεοῖς. Ἀπ. τ. αἰΐαυς. Αὐτη. Ἑὰ. λάϑετε)] -Ἐ τον 
Ατα. ᾿.  οοόδ᾽ Αππὶ. τ. αἴας. Αγ. Ἐά. ἕνα] αἿΝ,, τς. 
Οορε. υμπεῖς ἱπεϊυδε ΑἸεχ. ἁμαρτίας} ἁπσηΐαπι ῥγασπηϊτεῖς 
Αγωῦ. 4. καὶ μοσχ.} καὶ κριον ρυοπηϊτυπι 11, Χ, 16, 18, 20, 
30, 332) 58) (7) 58, 0, 64, 72) 73» 74. 755) 76, 77, 82, 83, ὃς, τού, 
118, 120) 110, 1321) 134. ΑΚ. Τρ. (αι. Νὶς. Αὐρ. δϊαν. Οϑογγ. 

Αστη. τ. οἱ Αγαιεπὶ Οοάδά, μαυςοὶ. εἰ ανΐδίσηι ἰπ ἀοίοεσιδωπι ρττηὶι- 
ἕης Οορι. ΑἸ. 1. καὶ ἀμν.] , Ἠΐεν. ἐνιαύσ. εἰς ὁλοχ.} 

εἷς ὁλοκ. ἐνιαύσ. ΑἿεχ. ἐνιαύσιον) ἐνιαυσιαιον 4, 72) 7. ἴα 
ΒΌΠῚ. Οἴυγα! ἢ ἐχρεϊπηυνης Αταῦ. 1.2.3. -Ἑ ἔπε ἰαόε ἰὴ Πηρυ]αγὶ δἷδν. 

Οὔτοξ. -Ἐ 2βέιεε ἰαόε ἵπ ρίυγα ἢ ΑΥΔδ. Υ. 2. 3. εἷς ὅλοκ. ἄμ.} ἀμ. 

εἰς ολοκ. Ιἡ. ὁλοχκάρπ.} καρπωσιν ς4, ὅ4,). ἄμωμα) αμω- 
μον ςΞ. Ἧϊετ. Οορε. ο Πίς Αγᾶδ. 1. 2. 3. δίαν. Οἴἶγορ. ᾿ 

ἹΝ. μόσχον] μοσχαριον Χ, 18. 1ρί, - ἐκ βοων ΝΠ, Χ, τό, 

18, Τὰ 30, 58, ςό, ςγ, ς9, 64». 73, 73) 745 76, 77, 82, 83, ὃς, τού, 

: 

᾿Ααρ.}] καὶ Ἄκλρ. ἐχ ςοἵτ. {6- 
τὴν γιρουσ.} τσὺς σοῷους 

ἔναγτ.---ἴγαντ. 

ἔναντι] ἐναντίον 

“,, 
΄ ΤΣ 

.τὐρκέ . 



» Ν . 6 ’ 9 ΄͵ ᾽ ς .ὦ 

Κυρίου, χαὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ, ὅτι σήμερον. Κύριος ὀφθήσεται ἐν υμίν. 
ΚΕΦ. ΙΧ, 

Καὶ 
᾽΄ ρ. ρὋ ρ" ρ᾿ 7 ΠΝ ρῶ κ 

ἔλαξον χαϑὺ ἐνετείλατο Μωυσῆς ἀγέναντι τῆς σχηνῆς τοῦ μαῤτυρίδ' Χχαὶ προσῆλσεν πάσα συν- 
: Ν ΝΥ Ν , 
ἀγωγὴν χαὶ ἐςησαν ἐγαντὶ Κυρίου. 

ες 2 ’ ςξφ ρ.-ο ς ΄ ΄ 

σατε, χαὶ ὀφϑήσεται ἐν ὑμῖν ἡ δόξα Κυρίου. 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς: τᾶτο τὸ ῥῆμα, ὃ εἶπε Κύριος, πποιή- 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς τῷ Ααρών' «ὡτρόσελϑε πρὸς 
ἉᾺ., ,; δ [4 δ ΄“ς ων ε ΄ Ν ἙΝ ε ΄ ΄ δ). 

τὸ ϑυαιαςήριον, χαὶ "ποίησον τὸ “Φερὶ τῆς ἁμαρτίας σου, χαὶ τὸ ὁλοχαύτωμά σου, καὶ ἐξίλασαι 
- " » “,, Σ ἣν » "“ ΟΝ Ξ2Φ2 . ν. »ν. 

περὶ σεαυτοῦ, χαὶ τοῦ οἴχου. σου" χαὶ “ποίησον τὰ δῶρα τοῦ λαοῦ, χαὶ ἐξίλασαι περὶ αὖὐ-- 

τῶν, χαϑᾶπερ ἐγετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ. Καὶ Ἐπ οσηλθεν. ᾿Ααρῶν πρὸς τὸ ϑυσιαζή- 8 

δι: χαὶ ἔσφαξε τὸ μοσχάριον τὸ σερὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ. Καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ααρῶν 

τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν" χαὶ ἔδαψε τὸν δάχτυλον εἰς τὸ αἷμα, χαὶ ἐσέϑηχεν ἐ ἐπὶ τὰ κέρατα τὰ ϑυ- 

σιαφηρίου" χαὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐ ἐπὶ. τὴν βάσιν τᾷ. ϑυσιαςηρίου. Καὶ τὸ ̓ φέαρ χαὶ τς γεφρϑς 

χαὶ τὸν λοξὸν τὸ ἥπατος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνήνεγχεν. ἐπὶ φὸ ϑυσιαςήριον, δ τρῦπον ἐγε-- 

τείλδτο Κύριος, τῷ Μωυσῇ. 

τσαρεμξολῆς. 
σόν' χαὶ «προσέχεεν ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον χύχλῳ. 

128, 120, 130, 131.01324. ΑἸὰ, Ἰάλρῖ, (αι. Νὴ. Αὐγ. Οορι. ϑῖαν. 
Οὐεοῖρ. τ Ππι Δ, (ὦ δἰὐιοιϊο Ἰηϊεγροῆῖο, Ατγαῦ. 3. 

α καὶ Οεοις. εἰς} α Οορι. ϑυσιαν) καρπωβᾷ τᾶτρο Χ. 
εχρήπιιης ὁλοκάρπωσιν Ατιῃ. 1. αἰΐφιε, Αγῃγ. Ἑά. ἔναντι] 
ἐναντίον τό, 18, 64, ὃς, 128, 130, 121. ΑἸἰά, Εἱρύ, ἐνώπιον τς, 19) 

᾿Ὶ Α 

και κριὸν} 

ιοϑ, 118. χαὶ σεμιδ.} καὶ ϑυσιαν σεμιδ. (Πς) ς 4, 74) 75» 76, 
τού, 134. πεφυραμίνην] ἀνοπεπονημενην ἴπ τεχῖι;, δὰ τηλγρο ἄνα- 
πεφυραμένην, 1]. αναπεφυραμεένην ἴῃ τεχᾷι τό, 18, 29,.30, 32, (2, 

ςό, ς7, 64, 729 73, 775) 855 128» 120, 130) 1321. (οπιλρὶ. Αἰά. Γἰρί. 

(δι. Νίς. αναπεφυρμενὴν 82. σήμ. Κύρ. ὁφ9.} Κυρ. οφϑ. σημ. 

53. Κυρ. σημ. οφ. τό, ςό, ς7, 739 77» τούς 131)134. (αἴ. Νῖς. 
σημ. οφϑ. Κυρ. ΝῚ], ς8. Αὐχ. ΑΙεχ. σήμερον γ2. ὕφος. ἕν 
ὑμῖν] ἐν ἡμῖν 75. λὲν 29, 53. ἦα πιράϊο νοβγκα ΑΤΤῸ. 1. αἰϊίαις, 

ν. ἔλαξο ἔλαξον 1 ρῦ, “μεῖς Ατδῦ. 4. καϑὸ] καϑα 32, ᾽ς: 
χα ἃ τ4. καϑως ς8, ς9, 72. Αἰεχ. Ογτ. ΑΙ. ἐγ ματῖς ρυπια, 40ο. 

χαϑότι ἵΝ, τό, 10, 43») 55, 6, ς7γ) 73» 74) 76, 77, ὃς. τοό, τοϑ, 118, 
148. 129, 130, 131. ΟΟπιρὶ. ΑἸά. Οῖ. Νίς. καθ᾽ ὅτι 30, 64, 134. 
ἐνετειλ.) ἜΑ ΑΙ. 3. ἀπέναντι] ἐμπροσϑὲν 19, τοῦ, 118, 
ἀπέναιν]:---ἴναν},} αὶ ῬΡοϊγειθυπι εἴ 4υα: [τ5 ἱπίετ)ασεηξ ς 2. ὥροσ- 
ἢλϑεν] προσηλθον ς4γ) 74γ 75» τού, τοβ, 134. ΑἸά. Αγπι. τ. αἰϊίᾳυε. 

τη. Ἑὰ. συναγΎ.} ἡ συναγ. ΙΝ, Ν]], Χ, τς», 30, ς4, ςό, ς8, 
φονό4. 75» 7458, τού, 129, 131», 134- ρί. Οδοῖρ. Ατὐπι. τ. δἰψυς. 

Δην. ΕἘά. -1 Ισρανλ τοβ, 118, ἔςησαν] ἐξὴ 72. Οορῖ, Θεοῖς. 
ἔγαν}.} ἐναντίον τό, ςν 775 131- Οδῖ. Νὶςσ. απενᾶντι ς8. ενωπίον 

ἔξ 7: Κυρίον---Κυρίον ἰα σοπ). 6]  αἰτογυῖ,. οἷ αι ἰΐς ἰῃίεῖ- 
Ἰᾶσοιν ιού. 

ΝΙ. εἶπε 15] Ἡ ἡ ς Οϑοῦρ. εἶπε 29] συνεταξε το, 82. τοβ, 
ι18. (οπρρὶ. ποιήσαἾε} ποιησετε ζ4. ποιησεται )ς. ὕεεγε 
Ατηι. 1.ὅ αἰϊίυς. Απτ. ἘΔ. -Ἑ μεν ΑΥδΌ. τ. 2. ὑμῖν] ἡμῖν 

ΑΙά, ἡ δύζα) κα ἡ 11, ι8, ς9, 64, το8, ΑΙεχ, κ αὶ ἰπ ἴδχίι, (οὰ 
δαδεῖ πλᾶγρο, Χ. 

Ν]]. 

Οἂι. Νίο. Αἴδβαν. ', ςοϑ. τὸ περὶ τῆς ἀμ.} α τῆς 1οϑ. τον 
'λασμον Χ. Ἰάρι α τὸ Ηϊει. ὧμ. σοῦ} , Οορῖ. Αταᾶῦ. 4. 
καὶ τὸ] αὶ καὶ δἰδν. Οὔτορ. σε 2] α ἴῃ ὑπὸ ἰδ: (εὰ ἴῃ 411ο μᾶ- 

Ῥεῖ, Αι. καὶ ἐξίλ. 13} ,. καὶ Δ:Ιιηεπὶ Οοαά, αἰϊφυΐ. Αγαι. Ἑά. 

ἐξίλασαι 1] ἐξιλασσει (ἢς) τη ἐξιλαση 11]. εξιλασε ΝἼ!, )ς, 
1Δρῖ, εἐξιλασεται το; τοϑ8. ἐξίλασαι ἴῃ εμαγαές, πύποτε ΑἸδχ, 
περὶ φιαντ} 2γο γοαϊβηοπε μα Οορῖ, μγὸ 'ε Αὐπι. 1. καὶ τοῦ] 
σερι Ἰμεγροπμῶζ 19, 108, (οπιρί. είν ἢ. οἰκου---ἀερὶ αὐτ.] 
α ἰμδς εἰ φῃξ ἢὶς ἱπιογμισεηῖ ἴῃ τεχῖυ, δὶ μαθεῖ ΠΊΔΓΡῸ ἃ πιᾶηὰ οετς 
ΟΠ οὐυΐάετῃ τεπλροσῖβ, ς9. τὰ δωρα) το δῳρον το, 118. (οπιρί, 

τοῦ λαδὶ) βγὸ φγορμίο ἵκο Αττι. τ. ροραὶλ ἐπὶ Αττηεηὶ (οάά. τεϊ!φυ, 

Απῃ. Βα. ἐξίλασαι 25} ἐζξιλασιται ς6. εξιλασσει (ἢς) ς, 
ἐξιλασε ΝἼ], 7ς. τσερὶ αὐτ.}) περι ἀντοῦ )ς. περι του λᾶκ 
52. τὸ χεπιίβξοπε ἐϊΐοσωπι ΟΡ, ἐνετείλ.]} ἐκετ. μοι 1ν. Αταῦ. 1. ἃ. 

᾿ς ΨΠΙ. προσῆλθεν) τροσηλϑον ((ς) γς. τὸ μοσχ.} τὴν δα- 
μᾶλιν πᾶῦσο 118. Αττη. 1, αἰτίαις. 

τη, Επ, αὐτου] Α 1, ΠΙ,. 1. Αγ. 3. (δεοτν, 

ΝΣ, Χ, τό, 18, ςό, ςο.) 64) 72) 742 

τὸ περὶ αὐ γζ- Οεογρ. 

1ο του 

ΓῚρΡί. 82, 120, 130, 131)134. 

τῷ Ααρ.} προς Ααρ. τό, 52, ς7, 72, 73) 77ν ὃς) 130, 131.. 

Καὶ. τὰ, ἀρέξα: 'χαὶ τὴν βύρσαν - «ατέχαυσεν αὐτὰ αυρὶ, ἔξῳ τῆς 

Καὶ. ἔσφαξε τὸ: ὁλοχαύτωμα, καὶ “προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ᾽ ̓ Ααρῶν᾽ τὸ αἷμὰ πρὸς αὖ- 

Καὶ τὸ ὁλοχαύτωμα προσήνεγχαν αὐτὸ χατὰ 

ϑ: 

6. 

7- 

ΣΟ. 

ξ ὦ. 

12: 

νηὶ - 

τὸ ἑαυτοῦ γ2.. ἀὐτοῦ ἴῃ οἰϊαταίι. τὶς 
ποῖος Αἰεχ. 

ἘΧ. οἱ υἱοὶ} κα οἱ το. (ας. Νῖς. πρ. αὐτόν] α Οορι. (εογρ. 
δακτυλ.] - αὐτοῦ ἹΝ, Ν]Ι], Χ, τς, τό, 18, 19, 30, ς2, ς3,) ς45 τύ, 

47) ς8, ς9») 64. 735 74. 75» 76. 77. 855 1οό, τοϑ, 118, 128, 120, 119, 
1319 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ρ(. (τ. Νὶς. Αγ. 1. 2. 2. 8᾽αν. σεογρ. 

ἝΞ Ἰσπὶ ἴῃ οπαγαόξ. πιϊπογο Αἰςκ. 

α τὸ ἱπ ἴοχῶι, 1εἀ Πλρεῖ τῆδγσο, ὃς. ἐπέθηκεν) εϑθῆκχεν ςς. ἐπε. 

ϑηχαν 19. τοῦ ϑυσιας. τἷ-τ-τοῦ ϑυσιας. 23] α Αἰζογιγα εἴ αι 

ἰὶς ἱπτει)δοθηξ Κ 3. ἐξέχειν] ἐπέχεὲν -ς. ἐπὶ τὴν βάσ.) παρα 
«ην β. 32. ΑἸά. επι τὸ σεὰρ γα. 

ΟΣ. Καὶ τὸ ς.ἢ αὐάρενι ακίεπι ϑῖαν. Οἰγος,. χαὶ τοὺς νεφο.} 
τῶν δυο νεῷρων 72. καὶ τ. ὄνονεῷρ. Ὗ], Χ, τό, 18, 59, 30, 32, ς2, 

56, 57, 58, κ9, 64, 73, 747) 75») 77» 85» τού, 128, 120) 1305) 1310 
114. ΑἸά, 11ρῖ, (δι. Νῖς. Οορῖ. ὅ8[αν. τὸν λόξον] τον λ. τον 
57, 73. 85) 130. τὸν λ. τοὺ ἐπι (ῆς) 7)ς. τον λ. τὸν ἐπὶ 1Π| ΙΝ], 

ΨΙ, τό, 18, 29, 30, 32) 52) 53» 54) 545 σύ, 58, ζ0, 64, 72, 74.) 77), 
85, τού, 128, 129, 131; 134. Αἰά. Τ ρῖ, (Ὧι. Νὶς. τὸ τερισσον 

ἄπο ὃς, 130. «Θει Ν)Ω; το περισσὸν ἸΛΑΓΡῸ Χ. μρβ 

-ϑυσιας.} α ας οἱ 455 115 ἱπτεησθηϊ 72. 
α 19. 118. τον τῦ. τῆς ἀμ. 18. 

Αγαὺ. 3. 

ΧΙ, Ὕοίυπι ςοπιπιὰ οὐπὶ 44. αυἵηυε δὰ καὶ ἀνήνεγκε ᾿π φοπὶ, 
20] α« 72. κῶς οοπηπιᾶ ς. καὶ τὰ Χρ.} εαγπει αμρέπε 8αν. 
χατίχαυσ.-----τὰς χεῖρας 1 ςοπ,. 1} ἴδας, εἴ 405 [ἰ5 ἱπίεήσςεης 

ἰοτρὼὰ Πππὶ δου πΔ πηδηιϊ, Ἐχοερτα ρᾶυς!β ἰπ σΟΠΊ. ες. 4085 ΠοΙΆΓΙΓ 
εἴς {υτὶρῖλ ἴῃ ἱπιο ραρίπδ, ζΌ. χατέκαυσεν] κατεκαυσαν ΙΝ ΝΤ], 

Χ, τς, τό, 18, 19, 29, 525) 54» 855 57» 58) 59) 71, 74) 75, 76, 77, 
τού, 120) 130, 131) 114. ΓρΡί. (ας. Νὶς. Αγηι. 1. δήϊφυες. Ατσι. 

Ἑά. αὐτὰ} ΙΝ, Ν]), Χ, τς, 18, 19, 29, 30, ς2, ςό, ςγ, ς8, 
ὅ4, γ3ν 77. 83. 8ς) τοβ, 118, 128, 129, 130, 121. (οπιρί. Αἰά. 

1λρῆ, (δι. Νίς. ϑίδν. (εοῦγ. Αστι. 1. δἴᾳις, Αππη. Ἐώ, στὺυρὶ] 
ἐν ὦ. 118. Οουφὶ. 

ΧΙ]. Καὶ ἔσφαξε] καὶ ἐσφαξαν ἸΝ, Χ, τό, τ8, ςα, ςς, ς79 18, 
64, 73, 74, 779. 829) τοῦ, 128, 120, 1209 131, 134. Γρῖ. (αι. Νὶς. 

7υρκίαυϊ ακίφρε δῖδν. Οἰορ. 

Ὁ ἐγὶν αυτὼ ππλγρὸ Χ. 1ἱρῖ,. 

᾽ Ἃ 4 

εἰς Τὸ αἷμα) ἐν τὼ ακᾶτι 12. 

τοῦ περὶ 

του περὶ τῆς αι. 

ὠνήνεγκεν) ανηνεγχαν 19. -Ἐ ἡ 1α 

τὸ ὁλοχ.) τὰ ολοχχυτωμχτα ζ5ς, 

ξ7, 64) 735) 77. 110. (δῖ. Νίς. ολοκαυτωματα 16. οἱ υἱοὶ } 

α θὲ ξ9. (δῖ. Νῖίς. τὸ αἷμα τρ. αὐτ.} πρρ. ἀντ. τὸ αἰμα ἸἹΥ͂. 
χαὶ τὸ αἱμὰ τρ. αὐτ. 11. , τῦρ. αὐτ. Αταῦ. 3. προσέχειν ἢ 
προσέχειν (ἢς) .131. -Ἐαυτο ἹΝ, τς, 19, ς8, τοϑ, 118. Οοιυρῖ. 
Αιδῦ. σ. 2. ἐκξιέεγιπι Αγαῦὺ. 3. ἐπὶ τὸ ϑυσιας.] προς τὸ ϑυ- 

σιας. 1ς9) τό, 18, 10), 30,. 52, 53, σύ, ς7, 04, 73, 74. 75) 77» 82, 8. 
χοό, 118, 129, 130, 131) 134. ΟΟΙΡΙ. ΠΡ ἐπ ἠγβαβονο Ατιπεμ 
(οὐ. αἰϊαμὶ,  Αυ. Εἰμ,. 

ΧΙ, Καὶ τὸ ὁλοκ. προσήνεγν.---καὶ προσήνεγκε τὸ δῶρον ᾿π 
ροΠΊ. 15] α ρῆοχγδ εἴ αι ὨΪ5 ἐπιεήλσεπς 51αν. Οἷἶτορ. προσήνεγ- 
καν)] τσροσηνεγκεν τού. αὐτὸ] ἀντω τό, 19, 32, ς3, ςζ, τό, 74, 
6, 82, ὃς, τού, 130, 131, 124. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖ-. ΑΓΩΡ. :. 2. 

σα ἐδΐωεσι δ'αν. ΝΙοίᾳ. ΑΥπλ. 1. αἴσιος, Ατα. Ἐλ. χατὰ μέλη} 

καὶ τῶ μελὴ 18, 10.) ζ2,) 83, 74 γ6, 77} τού, τοϑ, τι, τ 34- 

ΑΙά, -Τ αντον ς8, γ3,) 7ς. ὠορῖ,. -Ἐ ἰάσηγ ἱπ παγίς, χηϊηοῦα ΑἸδκ. 



ΛΕΥ͂ΙΓΡΓ Ι Κα Ν. 
κεφ. ᾿χίυ “λιγι. κα" ἀ. γι. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

---...--.-- 'Ὡὦὦὄ.« τς 

μέλη' ̓ αὐτὰ καὶ γγὴν χεφαλὴν ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον. ! Καὶ ἔχλυνε τὴν χοϊλίαν χαὶ τοὺς 

πόδας ὕδατι" χαὶ ἐπέϑηχεν ἐκὶ τὸ ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τὸ ϑυσίαςήριρν. Καὶ προσήνεγκε τὸ δῶρον 

τῷ λαδ' χαὶ ἔλαδξε τὸν χίμαρον ΤὸΥ περὶ τῆς. ἁμαρτίας τῇ, λαξ' χαὶ ἔσφαξεν αὐτὸν, καὶ ἐχα- 

υάρισὲν αὐτὸν, χαϑὰ χαὶ τὸν πρῶτον. 
χαϑῆἥκει. 

Καὶ προσήνεγχε τὸ ὁλοχαύτωμα, χαὶ ἐποίησεν αὐτὸ ὡς 
Ἁ, 4 Ἁ, »’ νν -Ν βο 393 55 8. »νοὋ ἃς 3 ’ ϑ»»"5»» 

Και “αϑοσηνεγχε τὴν νυσίαν, καὶ, ἐπλῆσε τὰς χείρας ἀπ ἀυτῆς, χαι ἐπέσηχεν ἐζὶ 

τὸ ϑυσιαςήριον χωρὶς τοῦ ὁλοχαυτώματος. τῷ ποβωϊνδ, . Καὶ ἔσφαξὲέ τὸν μόσχὸν, καὶ. τὸν ἀριὸν 
τῆς ϑυσίας τοῦ σωτηρίου Ἰτῆς τὸ :Ἀφαῦ! τα -προσήνεγχαν οἱ. υἱοὶ ᾿Ααρὼν τὸ αἷμα “πρὸς αὐτὸν, 

χαὶ προσέχεε πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον᾽ χύχλῳ.. Καὶ τὸ σἕᾳρ τὸ ἀπὸ τοῦ μόσχου, χαὶ τοῦ κριᾷ τὴν 

ὀσφὺν, χαὶ τὸ ςέαρ τὸ χαταχαλύπ]ον ἐπὶ φῆς κοιλίας, καὶ -τοὺς δύο γεφροὺς, χαὶ τὸ ςέχρ τὸ ἐπ᾿ 

αὐτῶν, χαὶ τὸν λοξὸν τὸν ἐπὶ τῷ ἥπατος... 
Ἧ ’ »ᾺΝλ Ν ’ “ 

γεγχε τὰ ςέατα ὃπὶ τὸ σϑυσιαςήριον, ΄. 
Καὶ ἐγέϑηχε τὰ ζέατα ἐπὶ τὰ ςηϑύνια᾽ χαὶ αγή- 

Καὶ τὸ σήσώνιον, καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν ἀφεῖλεν 

᾿Ααρὼν ἀφαίρεμα ἔναντι Κυρίου, ὃν τρόπον͵ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ ἐξάραις-᾿ Ααρὼν 

τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν λαὸν, εὐλόγησεν αὐτούρε -λᾳὶ χατέθη “χοιήσας τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, χαὶ τὰ 

Καὶ εἰσῆληε Μρυσῆς χαὶ ̓ Ααρὼν εἰς. τὴν σκηγὴν τῇ μαξ: 
ς ᾿ - ΓΟ] Ὶ 

ὑλοχαυτώματα, χαὶ τὰ τοῦ σωτηρία. 

- }}κ᾽ 

γῆν. 

αντω ((ς) ς4. κα ἴον 43, 1οῦύ, τοϑ, 

ι18.. (Ομ. ΔΙοχ. ΤΑΤαΡ. 1. 2. τοῖς. πῃ. τ. δίμᾳυς. Απτῃ. Βα. 

χιΦ.} - αὐτου Π. ἀϊπιηψυυηὶ ρμοῆϊ κιῷ. Αγωῦ. ι. 2. ἐπί9.) 

ἐπισυκαν ΜΠ, τό, 9. ἔϑηκεν ἐχρήπιυμς ΑτπΊ. 1. δ᾽ ΐφυς. Αὐπκ 
ἙἘὰ. ρμτγαιπτυηῖ χα ΓῺ Ψ1], Χ, τς, τό, 18, το, 29, 30, 32, ζ2) ς 1» 

ς4, τύ, ς;, {9, 4. 71, 74. 75» 76» 77ν 85. τού, 1οϑ, 118, 128, 
130, 131,.134. (ἰοπιρί. ΑἸεχ. 110{. (δι. Νίς. Οορι. Ατδδ. ᾿. 2. 
Ἔ 4 (ορι. Ὁ μίκά Αταδῦ. τ. ἃ. 

ΧΙΝ. τὴν κοιλ.} τὰ ἐνδοσϑια, πιᾶγροὸ Χ. [ρί. 

αὐτα]) αντὸ (ζύ, ς9, 83, 120. 

ποόδας) -Ἐ οἶκε 
Θεοῖς. ὕδατι) “ ρμεασιίσυης ΓΝ. Αἰεχ. ἐπὶ 13}, ΑΙα. 
Αταῦ. 3. ἐπὶ τὸ ϑυσιας.} ἐκ ἀγβαβενίο Ατιπ. ι. αἰΐφυς. Αστιν. 
Εμ. 

ΧΥν. Καὶ προσήν.Ἶ αἰ αἰ παίει ( δῖαν. Οἴπος. προσῆν! γ- 

χι} ἘξεσηνΕγνᾶν 11, ς4,. ς. πῃ. τ. δἱηυε. Ασγην. Ἐα. τοῦ 

λαὺ κι" ---- τοῦ λαὶ 2) ρμοϊεγειιδ εἰ 4: Ηἰὶς ἰπιετγδοςης μδδεῖ ἴῃ ἱπιο 
ΡΑξίῃ ἃ πηλοι με ς9. τερὶ} α 7ζ- τοῦ λα 2] α τό. 
αὐτὸν 15} αἰὖο 11. αὐτὸν ἱπ τἰαγλᾶ. πιΐποτς Αἴοχ. αὐτὸν κι" - 

αὐτὸν 2} α αἰϊεγυῖσ, εἴ 4ιυα᾽ ἰὶ5 ἰηϊεσζαςεπι 1], ςς, 71. Αππῃ. 1. αἱ ὶ- 
ηυς. Απτ. Ε΄. ἑκαϑαξισιν) τιρὶ ἱποιησὲν (ἢς) )ς. πεεριημαρ- 
τησῖν ρΓΖτΛΠΟΣ ἰη εχ τώ. Αφυϊα εἶ. ιλασεν πιᾶγβο Χ. 110. 
τσιρι ἁμαρτίας (ῇς, ςοιτυρίς ἐογίδῃ εχ Δφυ νετἤομπε) ΠΙΆΓΣΟ 1 10. 

οὐτον 1} ,Χ, 16, 18, 30, 52, ς3ν τό, ς7, 59, 74. 78» 76» 77ν 82, τού, 
129, 130, 131, 134. Αἰεκ. {ὶᾳμί, (αι. ΝΊς. χαϑὰ) καϑο ν, 
σιςς καὶ ΝΠ. καϑ' ἃ 134. καὶ τὸν τρ.] καὶ το ψρβωτὸν 
53. (9. ΑΙεχ. τὸ ὥρωτὸν 71. καἂὶ τὸν ροτεβὸν ζ4ᾷ. καὶ τῷ ρ0. 

τιρον 7ς. 
ΧΥῚ!. 

(ας) 30. 
τὸ ὁλοκ.} τὴν ϑυσιαν καὶ τὸ ολοχ. 7ς. αὐτὸ} ἀντω 

ἄντα γς. καϑηχκε) τροσηχκεν ζ4. Ὡρόσικει 7ξ. 
καϑυχη το. ἀκα σαν πῃ. ᾿. δίφυς. Αγπι. Εά. 
ΧΙ. Καὶ τρ. τὴν ϑυσ.}] αὶ 75- αϑιμέμ αμίρπ εἰ (πον βεῖμαε 

δίαν. Οἰἶγοζ. ἔπλησε) ἐπληρωσε 82. τ. χεῖρ.) τὴν χειραι 
108, ι18. (ὐοπηρί. τὴν ϑυσιαν ςς. τ ἄντου ΙΥν, ἱ ὅν ς8, τοϑ, 
ε18. Οορῖ. Ἑ ἰάσπν 0 Χ ΑἸεχ. ἀκ αὐτὴ] ἐπ᾿ αὐτῆς ςΆ. 
εξ ἀντης ᾽ς. ἐπίϑηκεν] ἐπεϑικαν (Πς) ἤξι χωρὶς] α ςς- 
πρωϊνν} τρωτου 30. ἧς ἱπ πιᾶγγ. ὃς» 130. 

ΧΛῚΠ. Καὶ ἴσφ.] γκ5 κἰαυὶε απίονε δίαν. Οἴγον. τὺν μόσχ. 

καὶ τὸν κὉ.] τὸν χριὸν καὶ τὸν μοσχ. 10. τὰ σωτ.Ἶ α τὰ Ο(οπιρί. 

α ὑσυπιαυς Αγ. 3. τῶν εἰρηνιχὼν ΠΙΆΓΡῸ Χ. 1 ἰρί. τῆς τοῦ) 
α τῆς 9, 1τοϑ, τ18. Αὐγς. Απῦ. 3. τροσήντγκ.} εἐπιδωκαν 
τπᾶγζο Χ. 1 ἰρί. οἱ υἱο}} α οἱ )ς- προσέχεε) προσεέχιαν ς4. 
Ἔ αὐτο δ, 19. ς4.. 74. 73ν τοῦς τοϑ, 118, 134. (Ἰοπιρὶ. Αγαῦ. τ. 2.. 

Αγ. 1. αἰΐᾳφυς. Αππ. ἘΔ. -ἘΞ ἰάεπι πὶ οματδές. πιύπογε Αἰεχ. 

πρὸς τὸ] ἐπι τὸ τό, 19, 32, (2, ς7,) 73ν 74. 749 77» 85» 1οὔ, τοϑ, 
ιι8, 130, 134. (οπιρὶ. λι. Νὶς. δίαν. Ασιῃ. ᾿. αᾳφυς. πῃ. Εα. 

ἂς ἴῃ τεχῖυ, ἴφ4 τρος ἴῃ πιλγῷ. 1.}1. 
ΧΙΧ, Ηος τςοιηπιᾶ, οεὐπὶ 44. υἵψυε δὰ ἀφορίσματθ’ ἱπεϊυῆνε 

ἀπη ς8Ρ. Χ, 14, Ρετίεγυπῖ, (ς«ἀ μαῦεῖ εὰ ἰπ οἰεγδέϊετε Ροϊβειλοεα «ενὶ, 

ΝΙΙ. καὶ τὸ ς. 1] αδίρονε ϑετο ϑῖδν. Οἰτοζ. τὸ ἀπὸ] τὸ 
ἐπι 5:3. τὸν ἀπὸ πιαλὶς ζς9ςὅ. κα τὸ ζς- αα ὑκυπαυς Αγ. 1. 2. 
καὶ τοῦ κρ.) α χαὶ 1:3. καὶ ἀπὸ χρι 30. κχᾶι τὸ ἀπὸ τοὺ χρ. (4, 
74. 70, τού, 132. ἧς πιᾶγρο Χ. χαὶ αἷὸ τον χρ. ΓΝ, Χ, τς, τό, 

δι᾽ 

͵ 

γω- 

18, 32, 51. ξζ», 47) 18) 19. ΟΦ 73» 729 77) 118, 130, 1369) 131- 
(ὐοαιρὶ. ΑΙά. 1ρύ. (δῖ. Νὶς. ἄυς. ὥοογζ. Ἄττῃ. 1. αἰἰϊφις. Ασπῃι. 
Εὰ. ᾷε, ξὰ απὸ ἴῃ εἰωγαδῶ. πιίβοις, Αἴεκχ. 

καὶ τὴν οσῷ. ς!, (4, τό) 74. 739 76, τού, 134. Οοαρὶ. Αγαῦν-:. 2. 
“αὐτου γς. «οἱ τὸ ςίαρ 2} Ὑ ρτγαιπηπτυηι ΓΝ, ΑΙεκ. κα- 

τακαλυπΊ.] καλυπῖ. 15) τό, 19, 30, 32. 54) ς7ν 64. 73) 7, 7794 82, 

1ο8, 118, 128, 121. Ο. Νὶς. ἐκὶ τὴξ κοιλ.) ἐπι τὴν κοιλίαν 
,ξ. τῆν χοιλιαν ἴς» 32, 8, 108, Ε16. ἡδέως κοιλιαν Γ᾿, ἐπὶ 

19. “ὦ ἐπὶ τῆς κ. “εν καὶ τὸ ς. τὸ ἐπ᾽ αὖτ. ] “μ΄ ρεκαίπτιας 
ΪΝν. Αἰεχ. ,κ, ἀιαῦ. ἐπ᾿ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐτο )ς. Αιῶῦδ. ἃ. 

τὸν ἐπὶ} α Αἴὰῦ. 1. ἃ. 

ΧΧ. ἐπίϑυκε) ἐπεϑνηκαν [Ν, το, 9, οβ, 18. Αγαι. 1. αἰϊΐᾳυς. 
Ἀπῃ. Ἑά. εἰ ἤς ἰῃ ομιλγαές. πιίποσς ΛΊίεχ. τὰ ςίχτα 15} -Ἐ ἀο; 
Οεοιζ. ἐπὶ ιὉ] φι ,αβεγ Ἀκγδῦ. ι. 2. τὰ σηϑυκς.} ἴῃ πύτ. 

βωοκυϊλεὶ Οορι. Αγαῦ. 3. καὶ ἄγήν. ουπὶ 144.] α τοβ. ἀνή- 
"Εγκ4} ἀνηνέγκαν 11, 19, 118. Α΄τηειιΐ Οοὐά. αἰαὶ, Απῃ. ἘΔ. ἐπ- 
οὶ Αυς. τὰ γίατα 2] αντὰα )ς. αὐΐρενι ἴῃ ο , (οὰ ““}- 

2.’ πῃ αἷἰο, Αὐζ. ον: αάϊε; Αταὺ. 1. 2. αδέμεπε σατὰ απτίς]ο 

Απῃ. τ. “ων ρεῆαταἰε εἰ ἱπιρύμομαι Ἀττλεήὶ (οάὰ, τεϊαιι. 
Ἄπη. Βά. 

ΧΧΙ. Καὶ τὸ γηϑ.)]) α 7ς. καὶ τὰ ρηϑυνιὰ 54, 74. 76, τοῦ, 

114. Ἀπηςεοὶ (δά. αἰϊᾳυϊ. Αγαν. Ἐὼ. τὸν βραχ.} τὴν χνημην 
Ἰῶδῖρο Χ, ὃς, 130. 1ἱρί. ἀφεῦλεν) αφορισὲν ς4, 7:. ᾿Δα- 

βὼν) α πῃ. 1. αἰΐᾳφυς. ἀπῇ. ΕΑ, ἀφαίρεμα) αφορισμα ς4, )ς. 

ἵναντι}) ἐναντίον ις, 19, 108, 118. ὐγὰ ον ἐνετειλχτο το, 18, 
118. ,"γμη εγαί Ατδὺ. τ. 2. Ὁ ἡ Αναν. 3 ΚΚύσιος) αἷν, 

Χ, τς, τό, 19, 29, 30, 52, 57, φ 73ν ὃς, ιοϑ, 118, ι18, 1530, "2.0 
(οπιρί, ΑἸά. 1 ἰρί. Δι. Νὶς. δ(αν. Οἴτγος. Αγαῦ. ᾿. 2. 3. τῷ 
Μωνσ.] α 77: Μωσὴης Γ᾿. Μῶωυσης Χ, τς, τό, 19, 29, 10, ςΆ, 

ς7, όᾳ, 73, 8ς. τοβ, 118, 11:8, 130, 131. (οπιρὶ, ΑΙα. αι. Νῖς. 
δίαν. Οἰγορ. ἁαωῦ. 4. 

ΧΧΙΙ. Καὶ 1 Αὐξ. ἱξαρας}) ἑταρας ς8. εχιεκάϊ Οορι. 
Ἔχ μά Οεοοισ. ᾿Ααρ. τὰς χιρ.] τας χειρ. Ἀαρ. 7. κα ἢἷἢϊς Ἶ.- 

ρὼν 22. -ἑ αὐτο ΙΝ, τς» 19, 58, το8. Οοιηρὶ. Ηἰοτ. Ατγαῦ. 1. 2. 3. 
Οεοης. Απη. ε. αἰΐίφις, Αγπι. Εά.. -Ἐ ἰάθη ᾿ω οςδαγαόδ. τηΐϊηοτο 
ἈΪεχ. ἐπὶ τὸν λ. εὐλ. αὐτ.} εἰ δεκεάιχί ροραίασι Αταῦ. ἢ 

ἐπὶ} ἐχραπιι πρὸς δῖαν. Οἴἶτοξ. τὸν λαὸν] τον λοον 18. τ Αα- 
δὼν 72. εὐλόγ.} πυλογ. Χ, τό, 18, 30, 73, 77, 8ς, 131. Πῖρῇ, Ολε, 
Νις. Ογτ. ΑἹ. 1, μαπῖε Ρεἰπιᾶ, 401. ὦ ρμιαηϊῖτης δἷδν. Οἴτορ. 
Οοοισ. χαὶ χατίθη) α καὶ 111. Ὡοιησας) ποιησαι 20, 44; 
ό4, 71, γ3, 118. ΑΙά,. τὸ τιρὶ) τα περι τς, το, 108. α τὸ 
Ἦϊετ. μπενίβείκνα ὅγο (ορῖ. οὐίαείοπενι ργὸ δῖαν. Μοίᾳ. τῆς 

καὶ τὰ τι" -καὶ τὰ 45] κα αἰϊεγωῖγα εἴ υᾷ: 115 ἰῃ- 

ἰεάςεπὶ Αγαῦ. τ. 3. τὰ ὁλοκαυτ.} ἀοίοισκδο Ηΐϊετ. Ἔχρτίπηξ 
ἰπ πυπι. ηχυϊατὶ ϑίδν. καὶ τὰ Δ} . 1, ς3. ΠΩ. 8. κατὰ 
19. χαὶ τον, ς4) τό, 74. ιού, 120, 134. (ΟΟμῃρί, χκαὶ τὰ ἰπ ςἢδ- 
ταίέϊ. ταϊποσς ΑἸοχ. τοῦ σωτ.} τῶν ειρηνιχων ἴ0., 1ιο8. εἰῆς ἰπ 

ἰεχίιυ, (οὰ τοὺ σωτηρίου ἸΗΔΓρΟ, 118. “πι ἼΠ6: 301 ,αἰκιανὲ 
δίδλν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΠΙ. 
καὶ Ααρ.] κα 71- 

ἀμ. Α τῆς ς6. 

εἰσῆλθε} εἰσηλϑον (4. ὐππ ι. ̓ βί το Ἀἰὐὴ ἙἘά. 
ἐξελϑ.} - ὠμηπς ταν. τ. αἰθαυς. Ασεν. ἘΦ 

τὴν ὁσφυν) ἌΔΙ 

7 
διέεςεε ,"κ 

᾿ Γ 

,“)ει4 “.Νε 

ΓΑ 7 "3 

χ᾽ 

͵ ' 



τυρίου' χαὶ ἐξελϑόντες, εὐλόγησαν πάντα τὸν λαόν" χαὶ ὥφυη δόξα Κυρίον “παντὶ τῷ λαῷ. 

ΛΕΥΙΈΤΙΚΟ Ν. 

Καὶ ἐξηλϑε αὖρ παρὰ Κυρία, χαὶ χατέφαγε τὰ ἐπὶ τὰ ϑυσιαςηρίε, τὰ τε ὁλοκαυτώματα, χαὶ 

τὰ ςέατα- χαὶ εἶδε πτᾶς ὁ λαὸς, χαὶ ἐξέςη καὶ ἔπεσαν ἐπὶ ππρόσωσον. 

ΚΑῚ λαξόντες οἱ δύο υἱοὶ ᾿Ααρῶν Ναθὶδ χαὶ. ᾿Αδιδδι ἔ ἕχαξος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ, ἐπέϑηχαν ἐπ᾽ 

αὐτὸ πῦρ, χαὶ ἐπέδαλον ἐπ᾿ αὐτὸ νυμίαμα,. καὶ ταυροσήνεγκοιν ὅγαντί Κυρίου “πῦρ ἀλλότριον, ὃ 

ἰ προσέταξε Κύριος αὐτοῖς. 

ὅανον ἔναντι Κυρία, 

Καὶ ἐξῆλθε. μή 1 παρὰ Κυρίου; καὶ Ἀδτερ δεν αὐτοὺς, χαὶ ἀπέ- 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς. ̓Ααρών" γῶν ἐξιν, ὃ εἶπε Κύριος, λέγων, ἐν τοῖς 
ἐγπζεσί μοι ἁγιασθήσομαι, χαὶ ἐν ““άση τῇ ̓δυνα γωψῇ δοξασθήσομαι, χαὶ χατενύχϑη ̓ Ααρών. 
Καὶ ἐκάλεσε Μωυσῆς τὸν Μισαδάη, χαὶ. τὸν ̓Ἐλισαφᾶν, υἱὰς ᾿οζιὴλ, υἱὸς τϑ ἄϑελφα τ πατρὸς 

᾿Ααρῶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" προσέλθατε. χαὶ ὑπ τοὺς ἀδελφὰς, ὑμῶν ἐκ. πρόσώπου τῶν ἀγίων - 

ἕξω τῆς. μὰ τοίνυν Καὶ προσήλνον, χἀὶ ἦραν αὐτὸς ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν ἕξω τῆς δ τ μη 

δυλῆς, ὃν τρόπον εἶπε Μωυσῆς. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς ̓Αχρῶν χαὶ Ἐλεάξζαρ᾽ χαὶ ᾿Ιϑάμαρ τὸς 
υἱοὺς αὐτοῦ τᾶς χαταλελειμμένες" “τὴν χεφαλὴν ὑμῶν ὀχ ἀπὸόχιδαρώσεϊε, χαὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν ἐ 

εὐλογ.} πυλογ. Χ, τό, 18, 30, ζ9, 775 83» 131. 
Ο Ἰμρί,. Οἱαῖ. Νις-. πανταὶ καὶ 19, τοϑ, τι8. Οομρί. Οὐ ογρ. 

ἅπαντα Οντ. ΑἸ. ἱ, Ρᾶστε ρτῖτπα, 4ο. δόξα] ἡ ὃ. 11, ΙΝ, Χ, 
ἄξ) τό, τ, 29, 329 51) 545 κ45), ς6, ς7,), ὅῳ 71) 72) 74) 739 77») 
τού, τοϑ, 118) 1320, 1321,) 1324. (ομπρί. 

ΑΙ. 1. ς. 
ΧΧΙΝ. «αρὼ Κυρ.} περὶ Κυρ. (Ως) ΑἸά. 

ο0- κατέφαγε] κγέδα! δῖαν. Οἰἶτορ. 
2.» Οοοῖξ. Αστη. 1. αἰἴἥαυε. Ασηὶ. Ἐάὰ, 

α 16, ς2. 47. 735 77. 

μρί. (δι. Νὶς. Ογζγ. 

ἐπ᾽ ἐρανοῦ Ῥιμϊο , 
τὼ ἐπὶ] φποα ἐγαΐ .μ- 

γα τε ὁλ. καὶ τὸ ς.] 

α φυοηας, ἐξά Βαρδῖ ΚΤ ΔΓρΡῸ ἃ ΓοσεΠ ΠῚΔΠῚΙ, 110. 
αηςἰρ ἱποϊυάϊε, Τυρρίεια {οἷ}. δ Ἑκίτοτε, (υαῖ. Νίς.. αι τε Αὐς. κα χαὶ 
τὰ ς. 8ιαν. Οἴτορ. ἐξέςη] πλαλαξαν τηαγρὸ 8ς, 120. ἔπε- 
σαν] ἐπεσον τς, 32γ 5454, 71) 7457» 76, τοῦ, 128, 134. Ογτ. ΑἹ. ἢ, 
Ρατΐε ὑγίπιᾶ, 401. Ἔπέσεν ζ3,). 73) 82, 108, Στ8. ῬΏΠΟ]. ς. - προσ- 

ὡπ.} “Ἔ ἀντου γς. “αὐτῶν ΙΝ, ἔξ, 19, 54) ς8,.74) τοῦ, τοϑ, 
ειϑ, 134. Οοτρὶ. (ορῖ. Αταῦ. 1. 2. ἄσηι 1ἱ. αιις. Αττη. Ἔα. 
“«ἐ ἰάσπι ἰπ οδαγαέϊς. τϊποῖς Αἰοχ. 

Ι. λαξόντες ἀϑδι γ1. δύο] α Αἴοχ. Ναδαδ] Νααβ 

)ς. Δηαδαά Ἄττῃ. 1. ᾿Αβιδδ] «Αδιοωά Αὐτὰ. 1. τὸ πυρεῖον] 

τὸ συριον, 19, ςό, 64, 72, 7ς. ΑἸά. ϑυμιατηριον τηατρὸ Χ. 1ἰρί, 
αὐτῷ} , 72. ἐπέϑηχαν)] χαὶ ἐπεϑ. ,ς. δΚαν. Οῆτορ. Οτοτρ. 
ἐπιϑηκὲν )4. ἔϑηχαν ΑἸΪεχ. κα (Πς) 82, 130. ι5-- π᾿ 
αὖτ. 5] α Ροϊγει)δ εἰ ηι8 ἢ15 ἱπιειδοεηϊ ς 2. αὐτὸ 13] αὐτὰ 

1.57 16, 18, 30, 32, ς2) 53) 54) 48» 60, ς7) 78) ς9, 64) 72) 737) 74» 
»ς, 76, γ7, 8ς,) τού, ΄τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. (οιρὶ. ἈΙά, 
1ρῦ. Ολι. Νῖο. Ασπιεὴὶ Οοάά. ααυι. Απη. ΕἘή. ἐπέβαλον] 
ἐπεϑηχαὰν τό, τό, γ2, 1οϑ, 118. εϑηχεν τς. ἐπ᾽ αὐτὸ 2] επ᾿ 

αὐτὰ 159 τύ, 18, 30, 32) ζ2,) (4) ζ 5, δύ, ς7, ς8, 59, 64, γ4, 73» 74 
,ς, 76, 77» 8, τού, τοϑ, 118, 128, 131) 134. (οπιρί. ΑΙά4. ρί, 
Οαϊ. Νῖς. Αγαῦ. 3. εἰ ἢς, {εἀ αὐτὸ ἴῃ οἰαταῦ!. τηΐποτο, Αἰεχ. α Αγ- 

πιεηΐ Οοάά. αι. Απο. Ἑά. ϑυμίαμα] ϑυμιαματα 11], τς, ς4, 

ἐπ᾿ αὖτ. 

54.) 719, 765 134. Αἰεκ. Αγπιεηὶ Οοὐά. αἰϊψυὶ. Απῃ. Εά. τὰ ϑυμι- 

σμαῖα γ1. ἐἀγνιίανιαα ἐἰ ἄοπανι ΑΥδὺ. 2. καὶ ποροσῆήν.---ἷλ- 

λότρ.} ἐρπθρε αἰίσπερα κογανε Ζδογέπο ταῦ. 3. προσήνεγκαν] 

προσέφερον 72. ἔναντι] ἐναντίον τό, 30, ς7,) 58) ζ9, 64) 725) 73» 77» 

812, 8ς, 110, 15:. ΑΙά, Οδί. Νίς. “ εἐνωπιον “19, ζ4γ 7ζ) 1τοϑ, 118. 

τὺρ 2] τὸ τ. γ3. 73: τροσέναξ!] ἐνετειλᾶτο το, 108, 118. 
Κύριος] αὶ το. τοβ, 118. 

11. Καὶ τ"---καὶ 39] α Αἰϊετιπτ. εἴ φυδ 119 τόδε οὶ γζ. ἀπέ. 
ϑανον) απκεϑανοσαν Χ, τό, 18, 20, ς2, 57» 64) 73, 779, 82, 128, 129, 
130, 121. Οοπρ]. Αἴά. Ἰάρῖ. ΒΕ ἴῃ ἴεχαι, ἴεὰ ᾿ ἀπεϑάνον πιλγρο, ὃς: 
ἵνγαντι] ἐνώπιον 19, 108, 118. 

1, τρ. ᾿Άαρ.] α Αυρ. 
αἰἰΐαυε. Αὐπι. Ἐα. 

“ἤστγοπὶ στα αὐισυΐο Οεοῖ. Αττη. 1. 
τόυτό ἔφιν, ὃ] τ. ἐς! τὸ ρήμα ο 19.) τοϑ, 118. 

ἀΐϊε οῦ σσαιο πες Ο ορῖ, εἶπε} ἐλάλησε τὸ, 1οϑ8, 118. -Ἐ αἱἰ- 

φιαπαάο ΑΓΔΌ. 1. 2. Κύριος  ἌΓΣΩΡ. 1. 2. λέγων] τς, 

σέ ἐἰϊε! Οὐξοῦρ. δἰἸχ Ἀταὺ. 1... 2. αἰἱεῖ Αὐτὰ. 1. αἰαιιθ. ΑΥ̓ΤῚ. 

Ἑά. ἐν τοῖς ἐγ'. μοι ὧγ.} φωΐ ργορίτφμαη »ελὶ ἐπι φμῖδτι: [ἀἩἐ [7- 

εαὖον (ᾷς) Θέεοτς. μοι} μὲ Ὠαπιλίς. ἰϊ, ς24. 
εὖ Ῥυπῆειηί Αγαρ. 1. 2. 

ἀγιασϑήσ.} 

ἐν ὦ. τῇ συναγ.} ἐπὶ τ. τὴ συναγ. 

. (οηρῖ. ΑἸεχ. 69. ενωπιὸν πάσης τῆς συναΎωγης ξ45) τού, 134. ΑΥΠγ. 1. 411]|4116.Ψ 
Απη. ἘΔ, - ἐνωπ. τῆς συναγ. τσασ. 54.) γ6. ενωπ. σασ. τῆς γης 

(Άς) )ς. κτῇ Οομρι. δοξασϑήσ.} ἐνδοξζασϑησομαι τιᾶτρο ὃς. 
καὶ κατεν.} α καὶ Αγηγχεπὶ Ο(οάά. αἰΐχι!. Ασγχ. Εά. 
φιξταῖος δῖαν. Οἴτορ. 
120. παρεμνϑηϑη" ἐσιωπήσεν τηᾶγρο Χ. 1 ρύ, 
(εογρ. 

ΙΝ. Μισαδάη] Μισαϑαὶ τό, 18, 32, ζό, γ1τ, 120, 111. ΑΠῊ. 1. 
Αἰϊίχυς. Απη. ἘΔ. Μεισαδαὶ ἴῃ ἴεχῦ, [ἡ Μισαδαὶ εἴ ξανὰ 

τΏατρο, Χ, Μεισαδαΐ ἴῃ τεχίι, 1ςἀ Μισαὴλ τηᾶγρο, Τρ Μισαδα 
129. Μισαδὰν 2. Μισαδαιλ ς4.- ᾿Μισαδαὴλ γ4, 76, τοῦ, 128, 
124. Μισαὴλ ΙΝ, τς,» 29, 59, 72, γζ, 1οϑ, 118. (οπιρὶ. ΑΙά, 

Οὐριῖ. δαν. ἤς ἴῃ ἴεχαι, [εὐ Μισαϑαὶ πιᾶῦρο, 64. Μεσχηλ 19. 
Μὴ Ο εοτς. Ἐλισαφαν] Ἐλεισαφαν ΙΝ, 18. Ἐλισαφατ γ4, 
“6, τού, 128, 124. Ἑλισαῷ 71. 

Οζειηλ ΙΝ. Οὐζεηλ 18. Οεογρ. 

ΠΣ 

κατενύχϑη)} ἐφιωπησεν ΤηΔΓΡΟ 8, 118, 
᾽Ααρ. 45] 1 ναἱάε 

᾿Π υἱὰς] κα 75, τιοβΒ. Οὐμηρὶ. Ατγδθ. 
1. 2. τοῦ ἀδελφῷ.) α ςζ4. α τῇ 2. Οοπρὶ. τὰ αἀδ. τῇ 
᾿πατρὸς}] - σου 19. - Μωυσὴ χαι ξ31. τατραδελφου τηᾶτρο 128. 
'σατραδελφους (ῆς) τηᾶτρο 110. ραγὶ: 3' αἰγὶ σὰπὶ ἀπ ς] 15. ΑὙττ. 1. 
αἰὔφυε. Ατππ. Ἑά. καὶ εἶπ. α καὶ Ατὰρ. 1. 2. αὐτοῖς] 
άντους (6) 16. αὕυτους, (εὰ {προ {γ}14Ὁ. υἱἷζ, πιᾶπυς γεόθηβ ἤιρτγα- 
(οὐρδὲ τι, υἢ αὐτοῖς Ἰοροζεῖαγ, 131. προσέλϑατε) τροσελϑέτε Χ, 
τς, 16, 18, 55, 64, 72) 745 τού, 118, 1320, 144. ΑἸά; Τἰρῇ τὰς. 

ἀδελφοὺς) τοὺς οφϑαλμους (ῆς, πήγε) )ς. ἢς εἴ τρᾶγρο τοῦ, 
ὑμῶν} -Ἐ σὺν τοῖς χιτωσιν ἀντῶν 4, τς, 74, 7 55) 76, 134. ΑΥτη. 1. 

Αἰ ἴχφυς. Απῃ. ΕἘὰ, διδεῖ εδάξιη πιᾶῦρο τοῦ. τὰς ὑμῶν ἐχρτίπὴϊ 
δῖαν. Μοίᾳ. τροσώκ. τῶν ἀγ.} ἴοτο Λαηιδῖο δῖαν. Οἰἶίσσ. πα- 

ρεμδ.--Ἃσαρεμῷ. ἴπ οοπ). ς] λα αἰτειτιγ, εἴ 4ιι8 115 Ἰητοηασεπε 19. 
Ν. Τζοἵυπι οοπηπηᾶ α 7ς- καὶ 1] α ΑΠΏ. τ. αἰΐᾳυς. Αγπὶ. 

Ἐά. προσῆλθον} τροσηλϑὲν 1]. τροσῆλιδον ἴῃ οἰμιάγαξξ, πιὶ- 
Ὠοῖς ΔΙοχ. ἤρα») ρον γ)2. αὐτοὺς} α ΠῚ, 1. Βιλθεῖ ἴῃ οἢδ- 

τδᾶι.. πάποτε ΑΪοχ. ἐν τοῖς) σὺν τοις τύ, ς2, ς4., ς 7) 73» 77» 131. 

δι. Νῖς. Απηεηὶ Οοὐά. αἸϊχυϊ. Αγ. ἘΔ. ἄς πιαγρὸ Χ. ἔξω 
τῆς σαρ.} κα 71. ἔξωθεν τῆς τσ. (πρὶ. εἰ ἐαιμίονμηρ ρτατηῖτας 
δίᾶν. Οὗτος. εδάδῃι, δὰ υποῖβ ἱποϊυα, ῥγατητας δ(αν. "Μοίᾳ. 
εἶπε] ἐλαλησε το, τοϑ, 118. ΟΟπΡΡΪ. Μωυσής) -ἱ τῦρος Ααρων 
ξς-. Μωυσ.--Μωυσ. ἴῃ οοπι. 61 α αἰϊοσιγ. εἰ 425 115 ἱπτει)ασθηΐ 18. 
1μρί. 
ΨΙ. τρὸς ᾿Αχρ.] τω Ααρ. ΠΠ. Οεοῖρ. Απτῇ. στ. δ ἴΐχυθ. Ασπι. 

Ἑά. τρρὸς 'Ααρ. {εὰ πρὸς ἴῃ οδατγαόξ, πλῖποτε, ΑἸεχ. ᾿Ἐλεαξαρ] 
προς Ἐλ. γ47) 7.7) 1544. Εἰίσκαν (ορῖ, δχρήπιαπε ἴῃ σαΐα ἀλῖῖνο 
Θεοῦ. Ασγην τ. 2 Πὰς. Αὐτῃ. Ἑά. Ἰθάμαρ) 7λανιαν ϑῖαν. 
Οἴἶορ. εχρυϊτηυπτ ἴῃ σαΐι ἀαϊῖνο Οεογρ. Αὐτὰ. τ. ἀΠΐφας. Αππ. 
Ἑὰ. τοὺς υἱοὺς »Μ|ς σὰπὶ αἰτιουϊο ΟΘογρ. Αγπι. τ. δίχυε. Ασα, 
Εά, τοὺς καταλελ.} 1, 20, 32) ς2) ς7, τ8, γ35). 7) ὃς, 130, 

131, (ὑαῖ. ΝΙσ. ΑΥΡ. 1. 2. 3. Αἴη). 1. “Ὁ ριίδιηπης ΕΟ, ΑἸοχ, 

ΟΧρΠΠλπὶ ἴπ σἂπιὶ ἀαιῖνο (Θεοῦ. Αστηθηὶ (οὐά. ἡγε οἰ Ἄγτη, Ἑά,΄, 

τὴν κεῷ.} τας χεφαλᾶς 19, ΙΟϑ, 118. τὶν οΥΣ, Ἀλῆ. τ᾿. αἰθαθθα, 

στη. Εά. εἰ εἰὐχὶ!, εαρω! Οσεοτρ. ᾿“ποχιδὰρ Ἰρῥνεῖ ΟἸἼΤΟΥ ἀδώρω- 

σατε γα. καλυψετε τποῦσο Χ. τρεὰ ἱμᾶτ. ἥς α ὑμῶν ΠῚ Ι. 

ν᾿} 18 ΤῊ ἘΠῚ διαρρηξατε 18, τού. διαρρηξητε 72. 

Ὀζιὴλ] Οδεηλ Χ. Τὰρῇ. 

ΚῈ Φ. ΙΧ. 



ΚΕΦ.Χ. 

δδὰ 

8. τὸ πτσαρὰ Κυρίου, ἐφ᾽ ὑμῖν! χαὶ ἐποίησαν χατὰ τὸ ῥῆμα Μωυσῆ. 

12. 

12. 

14 

ΛΕΥΙΙΤΙΚΟΝΝ, 

διαῤῥήξετε, ἵνα μὴ ἀποϑάνητε, χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἔςαι ϑυμός" οἱ δὲ ἀδελφοὶ ὑμῶν 
Φ. ς Ιό χὶ 3 Ἁ ζ΄ ΝΥ 3 ἉᾺ Δ, ᾽ ΄ « ἊΗᾳᾳ »’ 

σὰς 0 οἰκος Ισραηλ χλαυσοντᾶιϊ! τον εμχυρίσμον, ον ἐγεπυρίσϑησαν υπο Κυρίου. Καὶ ἀπὸ τῆς 

σύρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρία ἐχ ἐξελεύσεσθε, ἵνα μὴ ἀποϑάνητε' τὸ ἔλαιον γὰρ τῆς χρίσεως 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος τῷ ̓ Αα- 
᾿ ΄ Ψ ᾿ς ΄ ᾽ ΄ Ν ΄"- ες ς “ Ν φο ε ΦΧ 9 ’ 3 ρῶν, λέγων, Οἶνον χαὶ σίΐχερα ἃ ππίεσϑε σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σδ, ἡνίχα ἐὰν εἰσπορεύησϑε εἰς 

τὴν σχηνὴν τῷ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸς τὸ νυσιαςήριον, χαὶ ἃ μὴ ἀπονϑἀνητε" 

γόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, Διαςεῖλαι ἀναμέσον τῶν ἀγίων χαὶ τῶν βεξήλων, καὶ ἀνα-: 
΄ “ ᾽ ΄ ἿΗ φ᾿ “" "ς »’ δ ει. » Ν, κ4 νν ΄ 

μέσον τῶν ἀχκαϑάρτων, χαὶ τῶν χαϑαρῶν, Καὶ συμξιξάζειν τὰς υἱὸς ᾿Ισραὴλ ἅπαν]α τὰ νόμιμα, 
ἃ ἐλάλησε Κύριος “πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Μωυσῆ. 

᾿Ελεάζαρ χαὶ ᾿Ιϑάμαρ τὸς υἱὸς ᾿Ααρὼν τὰς χαταλειφϑέντας" λάξετε τὴν ϑυσίαν τὴν χαταλειφ- 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς «πρὸς ᾿Ααρὼν χαὶ πρὸς 

ἴκμὰ ΦΧᾺ ᾿" ’ »’ ᾿ς ΄ 4 Ὺ΄ ΝΣ ΄ φ, ε ΄ 

ϑεῖσαν ἀχὸ τῶν χαρπωμάτων Κυρίου, χαὶ φάγεσϑε ἄζυμα “παρὰ τὸ ϑυσιαςήριον, ἅγια ἁγίων 
3. » 

ες. 
" ,’ »ϑῬῪχικ“ 2 γά ε »“ ’ ΄ ὃΝ5“ Ι, ζέ φῷ ξς “ο ἴω 

Καὶ φάγεσθε αὐτὴν ἐν τύπῳ ἀγίῳ' γόμιμον γάρ σοι εςῖ, καὶ γόμιμον τοῖς υἱοῖς σοὺ τῶτο 
2 "., ἰων ξ΄ ,’ φψγ Ὶἂ 9 »’ 4 Ν.᾿, Ἁ, ξ΄ φὉ 9 »,’ ᾿ς, 

απὸ τῶν χαρπωμᾶτων Κυρίε' ὅτω γὰρ ἐγτεταλταί! μοι, Καὶ τὸ ςησύγιον τῷ ἀφορίσματος, χαι 

Ἰσαραλυσετε τηῖγγο Χ. Τρ ἀποϑανητ) αποϑανεισϑαι (ρτο 
αποϑανησϑε) Υς. καὶ ἐπὶ] α καὶ Οεοισ. τυᾶσαν] α Ατπιοηὶ 

Οοὐά. αἰϊφυῖ. Αττα. Εα. ἔςα.) νεπίαι Ἡϊετ. ϑυμός] ο ϑυμ. 
16, ς)ν 73ν 77ν 8ζν 130.) 111. λυπὴ ΠιΆγροΟ Χ. 

Οὐὐπιρί. διαδεῖ δὲ ἔαρτα ᾿πεᾶπν 134. πὰς) σαντις 72. “| οπι- 
“᾿ Αταῦ. 1.4. Απτ τ. αἴἴαυς. Ατι. Ἐπ, ὁ οἵκ.) δ ΙΝ, τό, 

ι8, ςῳ. 7, 48, 59, 73» 74. 74ν 77, 82, ὃς, τοβ, 128, 110, 131) 
114. Α|4, κλαύσοντ.) βεσαν δῖαν. Οἴἶσγοξ.υ τὸν ἐμπ. ὃν ἐνεπ.) 
ἐν αν ιαλίφας; φμα ἀἰζεπάεῤση!νν Ατιηδαὶ (οὐ. εἰφυ!. Απη. Ἐά. 

τὶν ἐμτυρισμὸν) τὸν ἐμπρησμὸν ι8. Αἰεχ, 1ἰρί, ὃν} φυν Αὐχ. 
ἐνεπυρίσϑησαν ὑπὸ Κυρ.} ἐνεπ. ἀπὸ τοῦ Κυρ. ς3. ενεχ. απὸ Κυρ. ΙΝ, 
ς8. ενιμπυρισϑ. ὑπὸ Κυρ. τό. ἐνπυρισϑ. νπο Κνρ. γς. ενιπυρισεν 
Κύριος 107 108, 118. (οπιρί. ἔς πιᾶῖρὸ ὃς. 

Ν]1. ἀπὸ τῆς ϑυρ.] εαίγα βογίαε (ορι. τὸ ἵλ. γὰρ] τὸ γαρ 
1. ΠΝ, 18, ξς, ς8, ς9, 71, 22. Α]εχ. στι τὸ ἐλ. 19, 1οϑ, 118. 
τὸ παρα] α τὸ Ολι. Νὶς.- Κυρ.) του Κυρ. 18, τό, τοϑ. (οπιρί. 

ἐρ᾽ ὑμῖν) α ἐφ᾽ γ4ᾳ. )γ6. Ἔ ρ Χ, τό, 18, 30, 32, 52, ς3, 54, τό, 
57) 58, 64) 73, 73» 74, 75. 76, 77, 82, 8ς, τοό, 128, 120, 130, 121 
114. Οοπρί. ΛΙά. 1ρί. δι. Νῖς. Αὐυρ. ϑδίλν. Μοίᾳ. Οεοοιζ. 
Απη. 1. αἰϊίφις. πῃ. Εὰ. καὶ ἐποίησ. οὐπὶ (4ᾳ4.] α 30. Αἴ - 
«ετγυπί μι αἶχι ἀγα, Οεογρ. 

ΝΠΙ. Καὶ] , Απη. τ. αἰΐηυε. Απῃ. Ἑά. τῷ ̓ Ααρ.] τω λαὼω 
((ς) 9. πρὸς Μωνσὴν λέγων, εἰπὸν Ααρων (βς) ςς. «αἱ “ανοι 
Αυγ. δλν. ἐκπὶ “ίδιος Απῃ. τ. αἰαυς. ἄπ. Εα. λέγων) 
εἰ εἰϊεῖε Οοοῖζ. ᾿ς. 

ΙΧ. Οὐνον) μιϑισμα πλδῦρο Χ. 
Βαΐ. ἱ, 492. καὶ σίεισϑαι Ευΐ, ἱ, ς99. υἱοῦ Φον}] ,. σου Οεοζζ. 
μιτὰ σου] μῖτα σὲ ζ9. α Ηἰϊετ. ἡνιχαΐ α ταῦ. τ. ἃ. ἐαν) 

αν ΠΠῸ ῚΝ, Χ, 18, 30, ςς, ς8, ζ9, 72. 74. "4, τού, 108, 120, 134. 

(οπιρὶ. Αἰεχ. 1ἱρύ. ΕἸΜΙ 1, 377). Εὐυΐ, 1. ς. Βαί, 1. ς. Ογε. ΑΙ. ἢν 

βεπε {τἰπιᾶ, 440. εἰσπορεύνσϑε} εἰσπορένεσϑὲε 16. Η ετ. προ: 
πορεύνσϑε Ονγ. ΑἹ. 1. ς. ἐκβτεώιοαία! ὙΤεῖῖ. ἱκναόμὲε Αὐυᾷ, 
τὸ μαρτ.)} 7... ἥπροσπ. ὑμ. τρ. τὸ 3.] α 3. “ὦ ρεαυλιτυης 
ΙΝ. ΑΙεχ. Οδεῖο ἤγπδι (ὐς πιοηεὶ Ῥτγοςορ. ἱπ (δῖ. Νίς. μὰ !. 
Ἀ] ὅ (ἢς) τού. , 72. προσπορευομ. ὑμ.} προπορενὸμ. υμ. 53. 
προσπορεύνσϑε ὈΗΪΟ ]. ς. πρὸς τὸ 51] ες τὸ 9. 128. Οντ. ΑἹ. 
Ι. ς. τῷ ϑυσιαςηρίῳ ΡΟ ]. ς. καὶ καὶ μὴ ὦποϑ.} εἰ ποα νοογὶ. 
“ἰκπὶ Τεῖῖ. Αὐζ. κι πον νεογίαπεὶνὶ Αταὺ. τ. 2. Θεοῦ. Απῃ. 1.Ἅ 

αἰ ἴψυε. Αττι. Εά. νόμιμ.} “ἰ ετἰ! ἀοογ ἀτςὶβ ἰπεϊυ, ῥεαεπηϊεει 
δίαν. Μίοίᾳ. εδόεπι Ργαπηίτος δίαν. Οἴτοζ. Ἄἦοε ἐπίπε ργαεηντυπὲ 
Αγταῦ. 1:. 2. εἰς τᾶς γ.} ἰπ ζεκεταιίοαὶῥκε, δῖαν. Οὗτος. εχρεῖ- 

πιυπῖ τοῖς ἄγαϑοις (Πς) Αταδ. 1. 2. ὑμῶν υἱι.} αὐτων ἡ, 

Χ. Διας.} καὶ διας. ΙΒ, ς8. Αἰεχ. Λεεγπίε δίων. Οἴτος. 

τῶν αἀγ.}] α τῶν Ρ[μϊο ἱ, 3)). ἄἀγίον Ογτ. ΑΙ. ἷν Ρατῖς βξπια, 440. 
καὶ τῶν βεῖ.] καὶ ἀνάμεσον των βεᾷ. 74, γό, τού, 134. κα τῶν ΡΗϊο 

Ἰ. ς. καὶ βεδήλον Ογτ. ΑἹ, 1. ς. χαὶ ἄναμ. τῶν] α ἄναμ. τῶν 
106. κᾳ οπιηὶδ ἀγδῦ. :. 2. τῶν ἀκαϑαρτ.] τῶν καϑαάρων 10, 

53» 54. τ6, )ς, 129, 130, 1131. Αὐζ. δίαν. Οἴἶτοξ. Αγ. 1. αἰϊΐᾳυς. 

Απη. Ἐά. καϑαρῶν ΡὨϊο 1, ς. καϑαροῦ Ογτ. Αἱ. ]. ς. καὶ 
τῶν καϑαρ.}) καὶ ἀναμ. τὼν χαϑ. Ὁ, Χ, τς, τό, 18, ς2,) ς7, ς8, 9, 

64) 73, 73» 74.» 76, 77, 8ς) 148, 130, 1317 134. ΑΙ, Εἰρί, δίαν. 
χαν ἀνᾶμ. τῶν αχαν. 30, 54) τύ, )ς, 129. καὶ τῶν ἀκαθάρτων 43- 
καὶ ἕξ εαϑαοτῶν ῬμΠο 1, ς. Αἰρ. Απτ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Εὰ, καὶ 
αχαϑάρτον Ογτ. ΑἹ. ἰ. ς. 

ὦ τἰισϑὲ} ουὺ μὴ ὦ. (1. 

οἱ δι) Α δι !Π. 

ΧΙ. συμξιξάξειν] συμξιδασον τς. συμβιδασεις {Π, ΠῚ, ΤΥ, ςς, 
8, γι. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ραπε μήπιδ, 449, 4406. συμξιξάζειν ἱπ ομάγαϑ, 
τοϊπογε Αἰεχ. συμφωτιζειν ς4. Ἴλλλϑ;, φωτίζειν πᾶγρο (δῖ. Ν!ς. 

τὲς νἱὰς} τοις υἱοῖς γη2. εἴ ἄς Ογτ. Αἱ. 1, ρατῖς ρυπΊ8, 449, (εἀ ἴῃ 

811 ἰοοο υἱ γαῖ. ,, Αγπι. 1. αἰϊΐᾳφυς. Απη. Εἠ. τ. υἱοὺς Ἶσρ. 
ἅπ. τὰ νόμ.] ρορκΐμπε οπεηὶα ἐπβέπια δονεὶπὶ (τὰπι Ἰηξετυηῖ ἐχ τερεῦτο 

βπετη σοπηηγαι 5 9 ἃ νοςε γόμιμον, εἰ τοῖῃ πὶ ςοΟΠΠΙΆ 10, εἰ ἀεὶ ρετ- 

ξυηῖ) εὐ ξύνες δία, [},γαεἰϊς οπεπία ἐυβέπία ἄχος. Αταῦ. 1. 4. διῆυηι, 

υἱἵ νἰάκτις, ἀυας εσχήοης. ἅπαντα) σαντα ΙΝ, Χ, τό, 18, 30, 

32) (4, 57» ζ9. 64, 72, 73) 74. 78ν 77. 82) 1ού, 129, 130, 131) 134. 
Οὐοπιρὶ. Αἰά. ΑἸοχ. 1ὶρί. δι. Νίς. νόμιμα) ηκριδασμενα πιλτ- 

ξο Χ. ἃ) ὁσα τόν, ιτ8, 30, ς2, ς7, 48») 59, 64) 72, 73. 79 γύ, 
77ν 831. ὃς, τού, 114. ΑΜ. 1᾿ρί. δι. Νίς. πρὸς αὐτ.].α πρὸς 

(πο) "ς. εὑ ἐς Αταν. τ. δἰΐφυς, Αἰτη. Εά. διὰ χειρὸς} ἐν 
χειρὶ Ογτν. ΑἹ. ἱ, ρᾳπε μεῖπιδ, 449, (εἀ [1] υἐ Νῖ. 

ΧΙ. Μωνυσ.] α τού. τρὸς ᾿Ααρ.] “αγοπὶ Οεοῦς. Αππ. σ᾿ 
δ᾽ἴαυς. Ασπι. Εά. πρὸς Ἐλ.} α Ὡρὸς ςς, τού, το, 118. δίαν. 
Οὐἶτος. εχρηπηπς πὶ οαΐ ἀλῖνο Οερογρ. Ατπι. 1. αἰϊΐφυς. Αγ). 
Ἑά. ᾿Ιϑαμαρ)] Θαμαρ 139. προς ῥτγαιαγπυπι Χ, 16, 18, 30, 

32) 42, ς(ς) (ύ, ς7, 59) 64, 72, 73» 74, 77» 82,8 ς, τού, 128, 120, 130, 
134. (οπιρὶ. ΑἸΔ. 1 ρί, κι. Νίς. ᾿εχργιπιυηῖ ἴῃ οδίω ἀλιῖνο Οογζ. 
Αγ). 1. αἰΐΐφυς. Απη. Εά. ᾿Ααρὼν 23} αὐτου Χ, τό, 18, 30, 

42, (4. 506, ς7) ὅφ, 72, 74. 74, 76, 82, τοῦ, 128, 130, 131, 134. 
Οοπιρί. ΑΔ. Τρ σας. Νὶς. Οορε. Ατγαθ. 3. ϑ8ι:ν. τοὺς κα- 
ταλ.) καὶ τοὺς καταλ. τοῦ. εχρεήπιαπὶ ἴῃ «(ω ἀλῦνο Οεοτς. 
Απη. 1. αἰΐᾳφυε. Απῃ. Ἐα, τὰς χχταλ.--τὴν καΐαλ.) αὶ ροῆτε- 
τᾶ εἴ φυα: εὶς ἰηϊοαςςης ΑΥϑῦ. 3. λαάϑετε] λαξι 30. καρ- 
πωμ.} Ὁ ΜΠ πο Αὐτὰ. τ. αἰϊΐαυς. Αστῃ. Ἑά. Κυρίου) Κυριω τοό. 
καὶ φαγ.) α καὶ Αιῦ. 3. φαάγισϑιε) φχγιται 3ο. φαγιτεΧ, 

τό, 18, 19, 53» 47» 69» 64» 71, 73» 74. 77ν 1οό, τοϑ, 128, 130, 131) 
134. Οὐοιηρί. Αἰά. 1ϊρί. δι, Νὶίς. -Ἐ αὐτὴν το, 1οβ. Οοπιρὶ. 
« Ἰάεπιΐη σδαγαῶι. πιίπογς Αἴοχ. παρὰ τὸ 9. ὥρος τὸ 5. ς4, 

)ς. παρὰ τὰ ὁ ϑυσιαςηρία ΑΙεχ. Ὄογαιι ἠἠχβαβεγίο Αττὰ. 1. αἰϊΐᾳφυς. 
Ατπι. Ἑὰ. ἅγιχ] στι αγ. 19, 1οϑ, 118. Οοπιρί. Ατδῦ.“ 1. 2. 3. 
δίαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Ατπι. 1. δϊΐφυς. Ατπι. Ἐὰ. ἀαχρα (ἔς) πιδπυ 
ζτεςεηΐ ἱηάυϑυπι ’ι6. Ἧος διυίεπι αυϊὰ ΠῸΪ νυἱ δ κ«ἰ πᾶ δἷδν. 

ΧΙΠ. φαγισϑὲ) φαγιτε ς3,) 72) 119. εακεὶς ϑῖδν. Οἴἶτοσ. 

αὐτὴν} αὐτὰ Χ, ιτ8, 29, ς8, 9, 71, 7ῳ,. 75.) 76, τού, 134. ΑἸά. 
1Δρί. ἐν τόπῳ 4γ.} ἐν τ. αγιὼν 120. τόπὼ χχϑάρω πιᾶγζο Χ, 
ἐκ ἴοοθ ρκγο Αγαῦ. ι. ἃ. νόμιμ. 15} -Ἐ αἰωνιον 1]. γάρ σοι 
ἐγὶ} γὰρ ἕξι σοι ς3. α σοι 1306. κα γάρ ΑΥπιι 1. επὶμε εἰδὶ βε οἱ 
Οὐ οῖζ. γύμιμ. 45] α 53. Αταῦ. τ. 2.3. τῶτο ἀπὸ] τῷ ἀπὸ 
)ξ. τὸ πὸ τοό. τοῦτο Ατγιῦ. 3. Απῇ. 1. αἰϊΐφιἊ}. Ατπι. Ἐά. 
καρπωμ.) ἘΠ τᾶ Χ. 1. - ἡ) ας Αὐτὰ. τ. αἰϊΐίφυς. 
Ασα. Ἑάὰ. } του Κυρ. (8. Κυριω τοό. , Απη. τ. Ἰϊΐφυςε. 
Ἄττῃ. Εά. μον οντως τό, ςο, 64, ιοό, 130, 131, 134. Οοηρὶ. 
ἐντέτ. μο!:}) “στεταλται μοι Κυριος Χ, τό, 18, ς2, (4) 57, ς8, 64, γι, 

γ1, 73, 78» 77η 82, 130, 13:1. ΑΙά. 1». δι. Νίο. Οορί. Ατοῦ. 3. 
δίαν. Αστ. 1. αἰϊΐψυς Ασπῃ. Ἐά. εἐντεταλχε μοι Κυριος ς9. εντε- 
ταλται Κυριος ς3,) τό, γ4, γ)6, τοό, 1209, 134. 

ΧΙΥ. τοῦ ἀφορίσμ.] του ἀφαιρεματίθ» 54. 9, 1τοβ, τ18, (2, 
Νὶς. τοῦ ὠφορίσματος------τοῦ ἀφαιρέματος) κα ῥτίπιᾶ εἴ 'χυας 
Ἰὰς ἱπιεασεας τό, ς2) 7) 779 130. α Ροϊγεπι εἴ 4υδὲ δϊ5 ἱπϊεηαςοπὶ 

ς Ὦ 



ὗ ̓ ἱ 

᾿ τῷ Μωυσῇ] μοι Κυρ. γ2. 

Νὴ ν 4 τς 

πὰ ΝΣ νὴ ἐξ ἦν; 
᾿ 

Ϊ ἢ ς,-- 

[60 

κ᾿ Ἶ :..... 

λΕΥΎΥΙΤΙΚΟΝΝ. 

ὃν βρ . “ ΄ ὩΣ σϑςε ἃ ΄ ε 2 ιν εἰ - ὡῦν ἐν ΟὟ ον Ν 
τὸν βραχίονα του ἀφαίβεμᾶτος φάγεσθε ἐν τοπῷ ἀγίῳ, σὺ Χαὶ οἱ ὑἱοῖι σοὺ χὰ! 9 οιἰχος σοὺ μετὰ 

σδ' γύμιμον γάρ σοι, χαὶ γόμιμον τοῖς υἱοῖς δου ἐδόϑη ἀπὸ τῶν ϑυσιὼν τοῦ σωτηρίου τῶν υἱῶγ 

Ἶ σροῆλ. 
ρ ᾽; τα νν᾽ 7 5. .2. 9 ͵ » φ : » ς΄ ρὸ ξς "Ὁ 

τῶν τῶν ςεάτων “προσοίσουσιν ἀφύρισμά ἀφορίσαι ἔναντι Κυρίου" χαὶ ἔξαι σοι! καὶ τοῖς υἱοῖς σα 
Ν , Φ'Φ ΄, Ν, “" ’ 3 ἢ ἃ, ΄ “4 φο οι - “ς 

χαὶ τὰς ϑυγατράσι σου μετὰ σὲ νόμιμον αἰώνιον, ὃν ΤΡΌΠΟΥ συγέταξε Κυρίος τῷ Μωυσήη. Καὶ τό. 

τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησε Νίωυσῆς" χαὶ ὁ δὲ ἐγεπεπύριςο' χαὶ ἐσυ- 

μώϑη Μωυσῆς ἐπὶ Ἐλεάζαρ χοὶ ᾿Ιϑάμαρ τοὺς υἱὰὲς ᾿Ααρὼν τὸς χαταλελειμμένους, λέγων, Διατί τι 
οὐχ ἐφάγετε τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐν τύπῳ ἀγίῳ, ὅτι γὰρ ἅγια ἁγίων ἐςὶ, τᾶτο ἔδωχεν ὑμῖν 

“ ἦἉἌ4.,.,.0ὔγκδ “ ν᾿ ς 2 φϑ »" " 9 Ζ΄ ᾿ς -Ν 9 “ὁ. Μ 7 

φαγεῖν, ἵνά ἐφέλητε τὴν ἁμαρτίαν τῆς συναγωγῆς, καὶ ἐξιλάσησϑθε ππερὶ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου. 
Οὐ γὰρ εἰσήχϑη τοῦ αἵματος αὐτᾷ εἰς τὸ ἅγιον" κατὰ “πρόσωπον ἔσω φάγεσθε αὐτὸ ἐν τόπῳ 18, 
ἁγίῳ, ὃν τρόπον μοι συνέταξε Κύριος. Καὶ ἐλάλησεν ᾿Ααρὼν πρὸς Μωυσῆν, λέγων, εἰ σήμερον 10. 
ππροσαγηύχασι τὸ “περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν, χαὶ τὰ ὁλοχαυτώματα αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, χαὶ 
συμξέξηχέ μοι τοιαῦτα, χαὶ φάγομαι τὰ “πεβὶ τῆς ἀμαρτίας σήμερον, μὴ ἀρεςὸν ἔςαι Κυρίῳ ; 

Ὧ» ρ᾿ .» 9 ὍὉ0 

Καὶ ἤχουσε Μωυσῆς, χαι ἤρεσεν αὕὑτῳι 

ΚΑΪῚ ἐλάλησε Κύριος ττρὸς ἹΜΜωυσὴν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, Λαλήσατε τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγον- 1. 2. 

(αι. Νῖς. τὸ ἀφαιρέμ.} τοῦ αφορισρ. 19, τ18. Ατηι. 1. ἰαυέ. 
Απῃ. Εά. φάγ.} «ἀαεῖς ϑῖλν. Οἴτορ. ἶν τύπῳ] ἔπι τοπω 
τό, 775 130. αγ19} καϑάρω τπαῦρὸ ὃς, 130. σβ 1" --σὲ 39} 
α δἰτογυῖγ, εἴ Ζυα ἢ 58 ̓ἱπτει)ασειῖ 77. ὃ οἶκ. σου] -ἰ- αἱ ϑυγατέῤες 
σε Τἰρί. παδεὶ δαιφεῃ! τραγρῦ Χ. νόμιμ. 15] νομίμα τοβ. αοὐπὶ 
4. ἰπ σοι. 1ζ. ἦδος ργπηπυηξ ΑΥΔΌ. 1. 2. γαρ] α 83) 5, 

129. ΟΟΠΦΙ. σοι) -Ὁ ἀεάϊ! Αταῦ. 3. - ὁ ἦος Ατπ. 1. 411}: 
4υς. Απῃ. Εά. νόμιμ. 25]. . 7γ2. Οὐρῖ. τοῦ σωτ. τῶν υἱῶν 
Ἰσρ.] τῶν νιων ἴσρ. τε σωτ. ἢς. 18 σωτ.} τῶν σωτηριων ΤΙ], τό, 

18, 295) 305) 32) 52)» 535) 84) δύ, ζ7,), (8, ζ9,) 64; 725) 13.» 742 76» 77» 
82, ὃς, τού, 128, 129), 130, 131, 134. Οοιηρὶ. ΑΙά. 1Τὐρῖ, (δῖ. 
Νῖς. Αὺρ. τῶν ξιρηνρίων ΠΔΓΡΟ 8 ς) 130. τῶν υἱῶν 1σρ.} τοῦ 
Ϊσρ. γ2. , 

Χν. Τὸν βραχ.} εἰ ὀναολίκπι Ἀγδῦ. 3: τοὺ ἀφαιρέμ.Ἷ εχ» 
Ῥτϊπιυτς τα ἀφορίσματῷ᾽ Αττι. 1. αἰϊΐαπε. Αγαι. Ἐά. τῇ ἀφο- 
ρίσμ.} τυ ἀφαιρεμ. ςς, 82. ΑὙτη. 1. αἰἥαιε. Αἴπ). ἙἘά. ἐπὶ τῶν] 
απὸ τῶν τ. τῶν ςίατ.} κα Ασγδῦ. 3. προσοίσουσ.} τροσϑη- 

σᾶσιν 71. προσοισα! ς3. ἀφόρισμα ἀφορ.] αφορισ. αφορισμ. 
ΙΝ, τό, 19, τοϑ, 118, 128. Οοπιρὶ. κα ἀφόρισμα ς3, τό, 64. 
Δ ἀφορίσαι ςς,) 110. Οεόῦρ. Μσγεγψαίίοπει (στέρανγε Αττη. τ. αἰϊψυςξ 

ΛΟΙΠῸ}. Ατπη. Ἐά. μρτγεραίοπε; (ρτεγαίας Απτπεῦὶ Οοαά. Αδἰιχυὶ, 

ἔναντι Κυρ.} ἐνωπιὸν Κυρ. τξς. αμίε ει Αὐρ. καὶ ἔςαι σοι] 

καὶ ἐξαὶ συ (ἢς) 130. α 59. εἾ φο τἱδὲ δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ταῖς 
ϑυγ. σου} “Ὁ ρῥγατηίπθης 1. ΑἸεχ. αὶ ΑΥὐαῦ. 1. 2. α σου Οεος. 
μετὰ σον} κα ἷπ ὑπο Ἰοσο, (δὰ μΒαθεῖ 'π. δἴο, Αυρ. νόμ.. αἰών. 

Ἑ εἰς τὰς γίνεας ὑμῶν ς3. ἐπ ίεψένε φίσγπαπι δῖαν. Οἴτορ.0 Ἐύρ. 
α τῷ Μωυσῇ τς. 

ΧΥῚ. Καὶ τὸν------ἐνεπεπυρ.} α Πᾶς εἰ αυα [8 ἱπιαζδοσης ς8. 
ἀμαρτίας} -ἰ- ἐν τοπὼ ἀγίω 7ς. Πὶς ρίεπε ἀππειηρυς 130. ζη- 
τῶν] καὶ ζητων 129. 0} ἀπέδρα ἦος φμέγεμς θῖν. Οἴγορ. ἐἰξε- 
φήτησε) εζήϊησε 32,77. ὁ δὲ] ὧϑε τ09, 71) 166. ΑἸά, ἐδοε Αταῦ. 1. 2. 
ἤδη ΡΙη]ο ἷ, ςύ9. ἐνεπεπύριςο} ἐμπεπυριςο 1ς,) 19, 43» 56, 7ς, 
118, 129. ΟομΡΙ. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Ογγ. ΑἹ. 1,71. Ῥοζορ. ἴῃ 
(αι. Νῖς. δὰ 1. ἐρεπέπρηςο ῬΠΙΪΟ 1. ς. εἐέεχαυτο τπᾶχοὸ Χ. 1ρί, 
Μωυσ. 25] “Ὁ ῥγαπιϊζυπι ΓΝ. Αἰεχ. ἐπὶ Ἐλεάζ.] ἐχρτίπιιπε ἴῃ 
ςαίι ἀπῖῦνο Οεόγχ. Απῃ. 1. δἰ ΐχσυς. Ασπι. Ἐά. Ἐλεάζαρ) Ἐλε- 
αζ τ32:1:. Εἰεκενρ Οορι. ἘΠίαχαν Ἀπῃ. 1. δ ᾳαε. Απτ. Ἐὼ, 

Ἰϑαμαρ] τοὺς ἱερεῖς τποῖβ ἱποϊυα Αἶεχ Ζάαριαν ϑῖδν. Οἶτος. 

7αιλανιαν Οδοῦρ. 19. τὲς νἱοὺς} ἐχρτίππιης ἴῃ ςαΐα ἀδτῖνο Αττι. σ. 
αἰήηις. πῃ. Εά. τὰς καταλ.] τὰς καταλειφϑεῆας το, γώ, τοϑ, 

ΣΙϑ. χέγων] εἰ αἰἰξ Ὅεοῦρ. Ἄγπι. τ. αἰϊΐαυε, Απῃ. Ἑά. 

ΧΝἹ], οὐκ ἐφ᾽] «τοε ργαπητς ΟΘεογρ. 

α ἴσερὶ ςς. τ τῆς 73. τὰ περὶ τῆς αἷμ. ὙΒεοάο- 

γεῖ. ἴ, 158, γὰρ] α ας.) 77. Θεοσα. Ατστῃ. 1. αἰΐαυς πη. Εά. 
ἅγια} ἅγιον Ὅγτε. ΑἹ. ἢ, 71. 

ἃ ᾿ “΄ « 

τὸ περὶ τῆς ἀμ..] 

α ΟΠΊΠἾ8 δῖαν. 

τϑτοὶ ἃ τῶτο ἰἸηϊετγορσαῖῖνε ΓὮΘο- 

ἔδωχεν) δεδωχεν 18. Τλρῆ, (δῖ. Νιὶς. 

Ονγτ, ΑἹ. 1. ες. Ὑτπεοάοτεῖ. 1. ς, δὲ δωκεν 11. γαρ εδωκεν 82. “ἰεάὶ 
Αὐηῦγσ, δἰαίηρ, οἱ δῖαν, Οἰἶτοσ. Ασαῦ. 3. ὑμῖν} ὑμῖν Κύριος 

Τδεοάογεῖ, |. ς. 

ἀοτεῖ. 1. ς. εἰ ἦος Αταῦ. 3. 

κα ὑμῖν Οεοτς. φαγεῖν) τῷ φυωτηϊτυης Ε΄. 

Αἰοχ. ἵνα ἀφέλητε] νὰ μὴ ἀφέλητε 30. νᾶ ἀφελῆ 3. ανχο 

δεξασϑαι τοᾶῖρο Χ. αναδέξασϑε τποτρο 1 ιρῖ, τὴν ἀμαρτ.] δει- 
εαία αὐτὴ ἀἰϊουΐο Οὐ εογρ. συναγ.] Ἔ Ισραηλ το, 1οϑ, 118. 

ἐξιλάσησθε) ἐζξιλασθησεσϑε 74, γ6, τού, 134. τ ερὶ αὐτ. ἔν. Κυρ.} 

εν. Κυρ. σιρι ἂντ. τού, 134. αὐτῶν] αὐτῇ ςς, 7ς. Αυξς. ἔν- 
ἀντι] ἐναντίον 1 ἰρί.. εἰ ἧς Ὑπεοάοτεῖ. 1. ς. {δὰ ἔναντι ἴῃ (δῖ. Νίς. 
δά. 1. 

ΧΥΤΙ]. εἰσηχϑῊ)} εἰσηνεχϑδη ΓΝ, Χ, τςν τό, 18, 19, 29.) 30, 32) 

ξ2,) 547) ξῖ) ζ6, ς7, 58, 19, 72) 73») 74) 75» 76.» 77ν 85, τού, τοϑ, 
118, 128, 129, 121) 124. (οιιρὶ. ΑΙα. 110. (τ. Νῖς. εἴ ρτὸ 

ἐισηνεχ )Ὴ ΠΑΡεῖ εἰσυνιεχ ΜῊ Ῥεῖ ΕΠΌΓΕΠΙ 120. τοῦ αἷμ.}] απὸ του 
δπμμ. 32) 53.) 1οϑ, 118. Οοπρὶ. Αὐν. 8[αν. Μοίᾳ. Οεοῦρ. Αππῃ. 1. 
αἰΐᾳυε. Ασπι. Ἐά. εἰς τὸ ὧγ.} εἰς τα αγια τό, ζ2, 735, 131. 
(λει. Νὶς. Αὐδ. 3. αὶ 57. Ἔ μηπέονμνι ΑΥδθΌ. 3. ἅγιον" κα]ὰ 
πρόφωπον ἔσω φαγ.}] (ππζεπι ἀπίε ζαείεπι ἱπίας; εὐ, Αυρ. χατὼ 

πορόσωπ.} αΑἿΝ. ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. υὑποὶδ ἱπο ας ΑἸεχ. - δεῖ ἴαρτα 

“Ἰπεατι ργπια πᾶσα Αὐθ. 1. ἔσω] εὡς Π].,., 8ς. ΑΙΔΡ. 1. 2. 2. 
ἔσω ἴῃ «οἰαγαῦς, τύπιοτε Αἷεχ. αἰῆίπρυμππι Ροδ ἤδῆς νοόσεπὶ Γἐρῖ, 
Αἰπηεηὶ Οοαὐᾶ. αἰϊφυϊ. ΑἸ. Ἐά. φάγεσϑε) καὶ φαγ. τῷ 7ς. 
Ἤ ψίμ ΑΥΔῸ. 1. 2.3. εἠαλὶς δἷλν. Οἰἶϊτοσ. παπς εὐεί ἡ. Ἀττηξηὶ 

Οοάά. εαἰχυ!. Απῃ. Ἑά. ἀγίῳ] α (Ως) Οεοσρ. μθ: συνέτ. 
Κυρ.} συνεταζεν μοι Κυρ. ςς. συνεταξε μοι ταπῖυπι ςό, ζο, 83, ὃς. 
μοι συνεταγὴ Κυρ. (ἢ) 82. μοι συνεταγὴ ἱλπῖῃπη 1. συνεταγὴ 

Μοι ταπαπὶ Χ, τό, 18, 19, 29, 30, 32, 525) 54) ζ7) 64) 73, 74» 789 
η6, 779 τοῦ, τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. Οοπιρὶ. Αἰά. 1ἰρί, σαι. 
Νις. Ατὰρ. 1. 2. Αση]. 1. δἰΐσυε πῃ. Ἐά. συνετῶγη τἰΔΒΌΠΆ 
ας. λ μοι 129. - 

ΧΙΧ, Καὶ 1] α Απῃ. τ. αἰΐφυας. Ατη. Ἐά. τρ. Μωυσ. 
τῶ Μωνσὴ ζ3. Θεοῦρ. “111 ΔῸΡ. εἐμπε Μοίς ΑΥπι. 1. 4}}1|Ζὰξ. Αττῃ. 

Ἑά. λέγων) ΑΙΝ, τς. υποῖβ ἱποίυαϊς ΔΙεχῸ δἰ ἀϊεὶε Οεοῦβ. 
Ἄσπι. 1. δἰϊϊφυες. ἄστη. Εά. προσαγνόχασι) παραγηοχασι ζα. 
αγιοχασι (80) .4) 75. τροδαγὴο λα» (Πς) ς8. αὐτῶν τ" -- 
αὐτῶν 25} α αἰζεγυῖτ. εἴ σύας 115 ἰπτοεήποςπς 7 ς. τὰ περὶ 1] τὸ 
τσερι (4) ξς) ς7, 58) ζ9,) 73. 78» 77ν 85. ατὰ Απιδύ. Αγ. ᾿. 811}. 

4υς. Αστῃ. Ἐα. ἔναντι) ἐναντίον ὟἾἼ], 18, 82. ρ΄. ἐνώπιον 
1) 19) 108, 118. τοιαῦτα] ταὐΐα το, ς3, τύ, 71, 75 τοβ, 118. 
Οοπιρὶ. Αἰεκ. τα τοιαυτὰ 32. τοσανταὰ 128. καὶ φάγομαι] 
α καὶ Απιδγ. κ φυοψις καὶ Απῃ, σ᾿. Απηεηὶ Οοάά, ραυςὶ. Απῃ. 

ἙἘὰ. {εὼΔ εχρηθσης καὶ Ασππηθὴὶ (οάά, τεϊφυί. τὰ σερὶ 25} τὸ 

ασερι 11, τό, τϑ, 30, ζ3;) 54. τό, ς8, 505.) θ4,) 72.) 74. 75» 76, 829 
γ»“. 5. νὰ ᾽ν 

τού, 128, 124. (οπηιρὶ. Αἰα. 1[10΄. (κι. ΝΙὶς. Αυρσ. Απλῦγσ. αὐτῷ 

Ατπι. 1. αἰ. Αὐπι. Ἐάὰ. μη] και τοῦ. εἰ τῆδγσο Χ, 1ἀρί- 
. Φ ᾿ Ἂ ἈΔΞ ᾿ τ " 

ΘΧρυΠηϊ μη τὶ (Ἰορῖ. ηὐ ποθ Αὐπ. 1. δἰ Π4υ6. ΑὙπη. Εά. ἔςαι} 
τ ζ΄ Υγν ΥΎ ΄ ΣΈ “ ὦ δὰ Ν᾿ Ὡ 

ἐζὼ ζ2. Κυρίῳ] τω Κυρ. ΝΙ], τό, 39, ζ2, τό, ς7, κ8, 590) δ 4, 

γ3, 7ξ. 77, 82, 8ς, 120, 1320, 131. (οηιρὶ. Αἰά, ὕδξ. Νιῖο. 

ΧΧ, ἤκουσε] -Ἐ ὀρμς σαπὶ αττίσυϊο (ἢ.) ορ. ἜἘ ἦος ἈΣδδ, 9. 
ΣΝ 

αὐτω) αὐτὸ ζο. 

τ ΡΞ τας κ᾽ 
Ι. Καὶ) α πῃ. 1. αἰϊσφυς, Ατπ. Εὰ πρ. ωνξ. χαὶ Δαρ.} 

ΚΕΦ χ, 

Τὸν βραχίονα τῇ ἀφαϊῥέματος, καὶ τὸ ςηϑύνιον τοῦ ἀφορίσματος ἐπὶ τῶν χαρπωμά- 18. 

26. 
ΚΕΦ. 

ΧΙ. 



ΛΕΥ̓́ΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΙ. , 

3: τες, ταῦτα τὰ χτήνη, ἃ φάγεσθε ἀπὸ πάν]ων τῶν χτηνῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. ἮἩδᾶν χτῆνος διχη- δέενιδενεν ἐρείδει 
λὲν ὁπλὴν χαὶ  ὀνυχιφῆρας. ὀνυχίζον δύο χηλῶν, χαὶ ἀνάγον μηρυκισμὸν ἐ ἐν τοῖς »τῆνεσι, ταῦτα “1 νι μνιμιυΐλε. 

4. φάγεσϑε. Πλὴν ἀπὸ τότων ὁ φάγεσϑε, οἰπὸ τῶν ἘΠ μηρυχισμὸν, χαὶ ἀπὸ τῶν διχηλόν-διλοις ἐατἡ οάηι 

των τὰς ὁπλᾶς, χαὶ ὀνυχιζόντων ὀνυχιςῆραρ' τὸν χάμηλον, ὅϑι ἀνάψει μηρυχισμὸν τοῦτο, ὁπλὴν ἀορΩ ω ͵ 

5. δὲ ἐ διχηλεῖ, ἀχάθαρτον τῶτο ὑμῖν. Καὶ τὸν δασύποδα, ὅτι ἀνάψει μηρυκισμὸν τϑτο, χαὶ ὁπλὴν » ᾿ΑΡΩ 

6. ἃ διχηλεῖ, ἀκάϑαρτον τᾶτο ὑμῖν. Καὶ τὸν χοιρογρύλλιον, ὅτι ἐκ ἀγάγει μηρυχισμὸν τᾶτα, χοὶ Ὁ " ̓ 

7. ὁπλὴν ὁ διχηλεῖ, ἀκάϑαρτον τοῦτο ὑμῖν. Καὶ τὸν ὗν, ὅτι διχηλεῖ ὁπλὴν τῶτο, χαὶ ὀνυχίζει ὲ 

8. ὄνυχας ὁπλῆς, χαὶ τοῦτο ὃκ ἀνάγει μηρυχισμὸν, ἀκάθαρτον τῶτο ὑμῖν. ᾿Απὸ τῶν χρεῶν αὐτῶν 
9. ἃ φάγεσθε, χαὶ τῶν ϑνησιμαίων αὐτῶν ἂχ ἅψεσθε" ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν. Καὶ ταῦτα, ἃ 

φάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασι" πάντα ὅσα ἐςὶν αὐτοῖς πτερύγια χαὶ λεπίδες ἐν τοῖς 
το. ὕδασι, χαὶ ἐν ταῖς ϑαλάσσαις, χαὶ ἐν τοῖς χειμάῤῥοις, ταῦτα φάγεσϑε. Καὶ πάντα ὁσὰ οὐχ 

ἔς!» αὐτοῖς ππτερύγιοι, ἀδὲ λέπιδες ἐν τῷ ὕδατι, ἢ ἐν ταῖς ϑαλάσσαις, χαὶ ἐν τοῖς χειμάῤῥοις, 

ἈΓΠ ει νοὶ τοῖς. ἐμνε Με εἰ ἥστωις Ἀπ. τ. αἰΐαυε. Απῃ. ρΐξον πιλεξο (εἰοῖϊδ εχ νἱεείο ἴταϊλςον ἱ. ε. ἀγδεῖεε Ῥιιαὶλ, Ἀπρὶ. εἶξε βογεως 

Ἑα. λέγων] προς αὐτους τις. -᾿ ελόεπι (οὗ ἈΝ. - αἋ-ὀ μιν) ζό. οὐκ] α Ἡ, Χ, τς, τό, τῷ, 30, ζ2, ς3ν 54» 54) ζό, ,»»γσ» τ. “Ὁ 
επν ἢ οδατρέϊ. τοϊθοσε αὖ κε Αἰεχ, «Ὁ Δ Αμαν. τ. 2. δἰ ἀϊε ς8, ς9, 64. 73, 7.» 74. 74. 76, 77». θςν, 108, 118, 129, 130, 131) 

Οεογρ. Ἀπ. τ. αἰϊΐφυς Αστῦ. Εά. 134. (ἰοπρ!. Αἰεχ 1 ἱρῦ, αι. Νὶο. ϑιαν. Μοίῳφ. Απησηὶ (οάά. 
11. τοῖς υἱοῖς} τοὺς νιους (ἢς) 72. ἐνὶ ΑἸ στα. 1. αἴθηυε. αἰϊφυὶ. Απῃ. ἱμὶ. οἰνάγε.}) ἀνεγειρει 72. βῆρυκ. τῆτο} μκρ, 

Ατῖι. Εα. λέγοντες) -- αντοῖς 19, 1οϑ, ι18. ΑΙαῦ. 1.32. «“ τόντον ῆς. ατοῦτα ΕΝ, ς2. 72. αυὐτυπιηυς. Αἰτηθηὶ Οοὐή, Δ αυί. 

“ἰεης Με Οτοῦ. εἰ διεεε Αττν. τ. αἰβηιςε. Ατπι. Ἐά. κτήνη] Απππ. Βα. ϑιχηλεῖ) διχηλη ξ9. ἀκ. τοῦτο ὑμ.} τοῦτο ακ. 
ζωα πᾶγρο Χ. 1). ἃ) α (4, }ς. κα Ογτγ. ΑἹ. νἱν, ρασῖο ἔεουπ-ὀ ὀυμ. ἐξὶν ςς. νον οἱ ἦφς ξυγασι νοόϊ Οφερ. ἐπερισαῆι Λὲ ἀος ποδὶ 
ἐλ, 241 ς, τά παῦεῖ 0]. πάντων) α τς, ς9. χτρὼ) ἔς εχ Ασπηςσηὶ (οὐ. Δ 4φυϊ. Ατηι. Βα. 
(οτ. “τἀ τσετειρων ρτίπγχυ, τού. τῶν ἐπὶ} , 16, ς2, ς7, 73» 77» ΝΙ1. ὗν] νιον τοά. ἂς ρεΐπιο, δὰ υν εχ ςοῖτ. 130. μὺυν (ἢ) 
130. ' φ9. χριρον (ἀρταίασίμε. 71. ὅτι} ὅτι δὲ γε. ΑἹ. νἱΐ, ραεῖς -- 

111. κτῆνος) α ς8.. “» ρεκξηνπυπι ΙΨ. ΑΙΚχ, διχηλοῦν) ὄουπάα, 3:1ς, (σά δῇ δὶ υὲ Ναι. διχηλεῖ) ϑδιχηλη ς9. ὁπλὴν) 

διχηλένον Χὶ, 4. )ς. ϑιχηλον (ς. διχηλεῖον τρλῆγζο (ἔς, εξ. διχῃ- καὶ οπλ. 73. α 10, 108, 118. καγκδα, Οεοις. καὶ ὀνυχίζ. 
λεῖον ᾿ρύ,ς. οἵ ἰδομέφα τς ὁπλὴν) α 44. 75. συγκίαι ρεάξ ὄνυχ, ὁπλ.) α Αεαθ. 2Ξ. ὄνυχας] ονυχιγηρας 84. Ο γε. ΑἹ. ]. ς. ἐρὰ 
εκ, (ορ. θα Αγαῦ. :. ὀννχιζηφας) ονυχιγηφα 9. αἰδδὶ υὲ Ψεϊ, ὁπλῆς} οπλας τς. πηρείαγπια Οτοῖς. χαὶ 
ὀγνυχιζον} ὀνυχοις (ἔς) 72. "“"" α (ἴῃ ἀροχγαρνο 1. ἱοηικι) τοῦτο) α 72. Μώ, εἴ ποι εχρείαγε τοῦτο, δίαν. Μοίη. ἀχαϑ.] 

Οορι. καὶ ἀνάγον) κᾶι ἀγαγει τοῦ. κα χαὶ Αγῦ. ι.2. ὦ σε χά αχναϑ. τ06, ς7, 272) 277. ἜΩ Απϑεὴὶ οὐ. δἰίφυϊ. Αγπι. Εά. 
εἴμ, (ον. ἐν τοῖς χτ.} α 19. Αἴαῦ. 3. οἱ ἀξς ἐπ ῥεωουδαη τῶτο }  Οδοζ. 
Ατγῶν. 1. ἃ. ταῦτα} τουτῶν (1. φάγισϑι} «(αι ϑίδν. ΝΙΗ. ᾿Απὸ τῶν κρ.] α τῶν Οοπιρ. Λι 4 «αγπϊόμε ᾿ορ. αἵ 
ΟἿ τος. ἐατπε; Οεοτς. αὐτῶν 19] αντου ᾿ς. φόγεσϑε} εααιὶ: λυ. 

Ιν. Ἧος ςοτπηπιὰ ροξ ςοπηπιδ 7 Ροηΐς ςό. αλὴν ἀπὸ τατ.] Οἴιος. πα! ὶ τῶν} καὶ ἀπὸ τῶν ΑἸά. Απη, τι. δϑϊψις. Ασαι. Εά. 
“ σε ταὶ φκα Αναθ. 3. “πὸ τ᾿ --Ἰπὸ 2] α ρεπιιπι εἰ ασα τῶν ϑγησιμ. αὐτ. οὐχ ἅψ.) τα ϑνησιμαια αντων βδιλυξασϑὲε πιεγζο 
"15 ἱηιεσαςεως 111. μιαρεῖ εὰ ἴῃ ςἰμρδᾶ. πέβοες Αἴοχ. ἃ φαγ.) ἃς. ̓μρί. 'αρα ἐβώετο, πἰα ηυοά ἰερρς βδελνξάσϑαι, πιὸ Χ. 
μ᾽ φαγ. 53. ον μὴ φαγ. τις. πο σάφιε δίαν. Οῇτοκ. ἀπὸ αὐτῶν 2], 11} δδεῖ α οβαγδθ.. πιίδοεα ΑἸεχ. ἅψισϑε) αψ- 
τῶν ἀναγ.) απὸ πάντων τὼν κτηνὼν τῶν ἐπ! τῆς γῆς. ἴυπ; τερεῖς ρμε- Ἔ  ῶσϑὲ τό, (9, 74. 131. εδιαϑὲ 8. φάγισϑε Ογτε. ΑΙ. ἷ, ραεῖς ῥτὶ- 
ἐςάςεῃϑ ςοηηπιᾶ τοΐυπι, εἰ ρεχῖς πλὴν ἀπὸ τουτὼν μη φαγισϑι, απο 1ΏΔ, 408. "ασπραιἱ ϑιᾶν. Οὔτσοξ. ἄκαϑ.} ὅτι ργαβηντις, τά 
τῶν ἀναγ. 53. ἀναγόντ.) μὴ αἀνωγόντ. ΑἸ(. απὸ τῶν διχ.) σηςεὶ» ἱμςοϊν. ΑἸεχ, φιομέανε μεβετηϊτυης Οοοῦγ. Ασπι. 1. δἰϊίᾳις. 
α ἄπο τῶν τοό. , ἀπὸ ις. διχηλανῖ.} οὐ διχηλουντ. τό, 7γ),{, ΑἈππ. Ἐπ. ἀ Α' Αγπιεηὶ (οά, ἁᾳυ!. Απη. Ἑά. ὑμ}} ἔσω 
ιοό. Νὴ ἡ ϑιχηλώντ. Αἰα. ὁπλᾶς) γα ΑἸΑΌ. 1. 2. καὶ ὅῳ, τ18. 

ὀνυχιῦ. ἐνυχις.} “Ἢ ῥΡγισπιυης ΓΝ, ΑἸεκ. ᾿ ταῦ. 1. 2. 1. τὸν ΙΧ. Καὶ 1. ΙΝ. ταῦτα, ἃ) α ΔἼΝ, τς, τό, 19, το, 20, 
χαμ.] τὴν χαμ. τς, τ6. ἀνάγει!) ἄχ ἄναγε, ΑΙά. τῶτο 1} 41Ἀ0,32, ς3, ἐς, τύ, (9, 64, 71) 72) 74. τού, 118, 129, 130, 131, 
αἷἰν΄, ς3, τ6, ς8, 71) 72, 82, 128, 129. γτ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ρμεϊπιᾶ, 498. 134. (οπιρὶ. Αἰά. τρί. (κι. Νὶς. γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ῥγίαιδ, ςο 3. υἱὲ, 

ὁτλ. δι} καὶ οπλ. Χ, τό, 18, 19, 30, 43» 54» ςὅ, ς7, ς8, 64, 23, 74, Ρᾶπε ἰδουπέδ, 11ς. δῖιαν. ἃ υπεὶς ἱπείιιάξ Αἰεχ. ἦδος Ὁ" φαοά 
7 τν 76, 77. 82, ὃς, τοϑ, 118, 128,120, 130, 131, 134. Οορὶ, ΑἸ. ΑἈπῃ, :. δἰΐΐᾳυε. πῃ. Ἐὰ. φάγεσϑε 15} εὐὐαεῖς ϑἷᾶν. παάν- 
1 ρῖ, Αππ. 1. αἱϊίφωυς. Ατπι. 4. εἰ καραίαι ρράϊ σορ. δι. των] α Ογτ. ΑἹ. νἱϊ, ραπῖε ἑδσυπάα, 31 ς, (δὴ δαβεῖ αἴ βί, ὕδασι τ᾽ 
λλεῦ) διχηλη τ6. ὥκαϑ. τοῦτο] τόυτο αχαϑ. 118. τ ερν --ὔδασι 29] α ροβτοίυτι εἰ φια [ἷ5 ἰηϊεγβοςαις 111. βαθεῖ δὲ ἴῃ 

118. εἰ μοὶ βάγων “ἡ Οεοῖς. ακῶϑ. τὰτο ὑμῖν--αἀχαϑ. τοῦτο οδβαγδᾶ. πιίμοσε Αἱοχ. πάντα ὅσα) ὁνιωε ενὶ Αττι. τ. αἰΐάσυς. 
ὑμῖν ἱπ ςοπη. 6] α αἰϊεσζυίγα εἰ υας [εἰ5 ἰπϊε)αοξωϊ 19.) 77, 106, 130. Ἀπη. Εὰ. ὅσα) ὥς, (εὐ σα ἔωρεα ᾿ἰπολπι, ςο. ὅσ. ἐς. αὐτοῖς) 

Νν. ἤος ςοπιπιᾶ οὐπὶ ςφυςαὶ Πδεπι ροίϊ οοππλ 7) ροπυῖ 19, 53. Οσ. ες. ἐν αὐτοῖς 10, τοϑ. (οπηρὶ. φαίδω; ῥεῖ ϑ8ϊδν. Μοίᾳ.υ , αὐὖ- 
Ἦος ςοιππιλ μοί ςοπηπιὰ 6 ρμοηιαῖ ΓΝ, τοϑ, τα8. (οσιρὶ, Οορι. τοῖς Απῃ. τ. αἰδΐᾳυς. Αὐταὶ. Ἐὰ. καὶ λεπ. ἐν σ. ὅδ.) , Ατδῦ. 3. 
δίων. Αγωῦ. :. 2. Ηος εοπηπμα ρΡοίξ φοπίπια 7 ροπὶϊ 7. Ἰοῶπι λεπίδες) φολις ὃς. ἐν τοῖς ὑδ. 25] ἐκ ἐδ ἐπ ἀσωὲε ΑγαὮ. 1. 2. 

“2 ιν} πὸ φοπηπιλα ἴῃ ἴσχῖυ, ἰδ μδθεῖ ᾿πᾶΓΡῸ ρεΐμδ πῆδαϊ, Απη. τ. τὸν δασύ. καὶ 3] “ν ῥὑεαεαϊπυδε ΙΝ. ΑΙεχ. 4 Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ραπε μεμα, ςο3. 
" 4. ὀ ποδα) αλογον (ςοιτυρῖε εχ λαγωον) τὸν δασνπ. 7ς. ϑασυκ. λαγωόν ΑΤᾺΡ. 3. ταῖς ϑαλ.} - ἐν τοῖς τοταμοῖς Αἰδαη. ἴπ ϑγυπορθ. 

ς4. λαγῶον τἀπῖυπὶ ὃς. Αηυϊϊ2 εἴ. ἄναγε!) οὐκ ρεατηκῖυπς ἐξ τίσ συπι διώςυἱο Αταῦ. 3. τοῖς χεημάβῥ.) α τοῖς Αἰοχ. 29- 
Αἰά. Ογε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρεΐπιδ, 4938. οὐκ ἀνάγει ηυνοόφιις ρείπσιο ἰδ γεμε Ασπῃ. 1. δἰήφυο. Απ. Ἐλ. χειριαῤῥ.---αριμοαίῤῥ. ἰὰ ςοῃ,. 
Ἐα. αι. (εὰ οὐκ ροῖεα εταίεγαπι ἱρῇ Ἐκϊϊογεβ : διφθὲε δογιπι τβοηϊ, 10} κα δἰιεσιῖ. εἰ 42 [6 ἰοιεδοεηϊ ς3, 72, 7ς-. κα ἐδόειι, [οἀ παροῖ 
εἰ ὑπαηΐϊπιὶ (οάϊςυπὶ Νετβοπυδίᾳφυε ἰω γαφίο, οδίεουϊτυς ελπὶ νοοῖ ἤδῆχο, τού. ταῦτα 4.) καὶ ταντα 131. φάγεσϑιε 25} ἧς 
οπιϊῇ. μῆρυκ. τῶτο] μηρυκισμον “- τουτο: 'δ. , τοῦτο 29, ἰπ ἴεχίῃ, δὰ αδιτὸ πιᾶγρο, τού. 
732) 74. Ογε. ΑἹ. 1. ς. δίαν. Μοίᾳ. κα ὑπηυς Ασπι. 1. αἰαυς. Χ, Καὶ 1} α τς, τό, 779. 131. πάντα ὅσα) οκπε ἐπὶ 
Απῃ. Εή. καὶ ὁπλ.] σπλ. δὲ ΝῚΙ, ςς. - ρεδίς Οορ. ὧς Απη. 1. αἱίψυς. Αππο. 4, ὅσα ἐκ ἔριν αὐτ. πῆερ.] εἰς κκ ἐγιν δ. Κι) 
Χλλι"] διχηλη 9. ἀἄκᾶϑ. τῶτο ὑμ.} - ἐγι γα. -Ὁ Ασα τ. πῆερνγις τοῦ. δῖαν. Μοίᾳ. οσα οὐχ ες. ἐν ἀντ. πίερυγια 30. Ογτγ. 
“οπ βέγαπ (Α[ υοόϊξ Οεοτα. ὧκ. τὰτο ὑμ.-----αἀκ. τοῦτο ὑμ. 'ωθα ΑἸ, νῇ, ρατίς ἐεευηά8, 3: ς, (αὶ αδδὶ μὲ γα. ὀ αὐτοῖς Ατγηι. 1. 11}- 
οπῃ. 72} α αἰτεγαῖχα εἰ 4ιι5 ἰὸς ἱπιετήδοςης 18,71. Απῇ. τ. κα ϑδόεε ας. Απῃ, Εἀὰ. ἐδὲ}] χαὶ Ἡ, τοό. ϑῖδν. Οὔσος. Ατπι. ᾿. αἱϊἷ- 
ἴῃ ἴσχίυ, (δὰ μδῦεῖ πιᾶσξο οπδγδέζεγε δπιϊφυϊδβιπο, ΝΠ]. ηις. Ασπὶ, Εά. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. {δά 410] υὐ να. λεπίδες} ἴῃ πυπι. 

ΝΊ. Καὶ τὸν} α τὸν 1:ξ. κα καὶ ϑίδν, Οἴἶτορ. ΧρΙρ4γ0.) βηρυδτὶ Αττηεπὶ Οοὐά, αἰαὶ, Αται. Εά. ἐν τῷ ὕδ. 15] “ὦ ριξ- 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

βδεδύξεσϑε. 

λυγμὰ τοῦτο ἐς! ν Ὁμν 
λυγμά ἐς!" τὸν αἴετον, χαὶ τὸν 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
ἀπὸ πάντων ὧν ἐρεύγεται τὰ ὕδατα, χαὶ ἀπὸ “π“ζάσης͵ Ψυχῆς τῆς ζώσης ἐ ἐν τῷ ὕδατι; βϑέλυγμά 

αν, βδελύγματα ἔσονται ὑμῖν. ᾿Απὸ τῶν ἀρεῶν αὐτῶν ἀκ ἔδεσθε, χαὶ τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν τι. 
“ ’ “ἤ »ϑ» 35. οὍ. ᾽ δ7 5 ἌΝ ΄ ρ ΕῚ φρο Φ ΄ 

Καὶ πάντα ὅσα οὐχ ἔςιν αὐτοῖς πτερύγια, δὲ λεπίδες τῶν ἐν τοῖς ὕδασι, βδέ- 
Καὶ ταῦτα ἃ βδελύξεσθε ἀπὸ τῶν σετειγῶν, ἃ 

ὴν δρύπα χαὶ τὸν ΔΑ ΕΤΟν, γεν χαὶ τὸν αλι Δ ΕΤΟ, Καὶ τὸν 

5 βρωϑήσετρι, βδὲ ., βδέ- 

᾿ χαὶ τὸν ΩΣ χαὶ 

κι ρύσμιν οἷν μιμξιατὰ ὅ ὁμοιὰα αὐτῷ. Ἰ Καὶ ἐῤῥύϑδον, χαὶ λαῦχα, χαὶ λάρ γ, χαὶ τὰ ὅμοια αὐτῷς Καὶ “πάντα χό- 

ν᾿ 

ΠῚ ΑΥ̓ ΑἰΔΌ.. 

π' «ὀοηιίπα ίο ἦος Αττη. 1. Αἰἴαυς. Ασῃ. Ἑά. 

ς- α οὐπὶ 44. 18, 71ν 

ρᾶχα, χαὶ τὰ ὅμόια αὐτῷ" Ἰχαὶ ἱέρακα, χαὶ τᾶ ὅμοια αὐτῷ. Καὶ γυκτιχύραχα, χαὶ χαταράκ-- 
ϑ 

τῆν, χαὶ ἴδιν, Καὶ πορφυρίωνα, χαὶ πελεχᾶγα, χαὶ χύχνον, Καὶ ἐρωδιὸν, χαὶ χαραδριὸν, χαὶ 
ᾺἊ Φ 3 ὍὉ μ ἍΜ “ς ΄ 

τὰ ὅμοια αὐτῷ" χαὶ ἔποπα, χαὶ γυχτερίδα. 

ταϊταπο ΙΝ. ΑἸοχι, κα τι. καἴη ἴεχῦι, ἰδά μαθεῖ Ἰηᾶγρο, τοῦ. κα τῷ 

19. ἐν τοῖς υδασι 11, Ν]], τό, 18, 29.) 309 32) 42) ζ4) ς 4) 56, ς7, 

58, τὸν 64, 73» 745 75. 765 82, 8ς, 1Ιοβϑ, 128, 129» 130) 131) 134. 
Οομρὶ. ΑἸ(. Τρ. δι. Νῖὶς. Ογσγ. ΑἹ. 1, ρας ρῆπιδ, ςΟ02. δἷαν. 

Μοΐ. ἢ-- χειμάβῤρ.] κα ες εἴ φυ 
15 ἰπτοτδοοπί 10, 118. ἢ] καὶ Χ, 29, 32, ςζ2, ζ4) ζό, ς7, 73) 74) 
γ6, 8ς, 128, 130, 131) 134. (οπηρὶ. (αἴ. Νὶς. ἢ καὶ 1ἱρί. ,,1ό, 
ςς, 9, ὅ.. ΑΚ. Αταρ. 3. 8ίαν. Απτ. 1. αἰΐαις. Απῃ. Ἐά. ᾿κ ἴῃ 
τεχῖι, (εἀ ποθεῖ τηαγρο, ιοό. πποὶς ἱποίυάϊε ΑἸεχ. ὠπὸ «πάντων 
ὧν} ποθ εαϊείΐς αὐ οπιμιὶ φμοά Ἀκττα. σ. αἰΐΐχυς... “46 ονιμὲ 

φορά Αττηεηὶ (οάά, αἰϊχα!. τη. Ἐά. ἐρεύγ.1 ἐξερευγ. 19, τοϑ. 
τὰ ὑδ.} εχ ἄφμα Αταῦ. 4. καὶ ἀπὸ] κ καὶ ΑτὰΡ. Ἅ. τῆς 

ξώσ.} , τῆς Ι΄, 30, ςς, ζό, 71) 74) 73» 76, τού, τοῦ, 118, 129, 
134. (πρὶ. Αἰεχ. Ογζ. ΑἹ. 1, ρατῖε ὑγιᾶ, ξο3, δὰ πλεῖ 4110]. 

α υἴσθιπηαια χς. ἐν τῷ ὑδ. 2] ργαητυπὶ τῆς ΓΝ, 30, 71) 74» 
6, τοό, τοβ, 118, 134. Ο(οπιρὶ. 

ΑἸεχ. ρῥγωπλτιπῖ τοῖς (ρεῖ ΕἸΤΟγετ ΡΓῸ τῆς) ς 4) 75. 

ἐχ ἐξ πὶ ἀφμὶς Αταῦ. ι. 2. 

μον ταοιῖς. 

βϑέλυγμα ἐς!] 
φαγεσϑε ργωτηϊτιηῖ 19) το8Β. -ἱ μιν 71. Αγαῦ. 1. 2. ἱηϊεγροηϊξ 

Δ ὑμῖν Ογν. ΑΙ. νἱῖ, ματῖε ἐδουπάδ, 31 ς) (64 Βδθεὶ δ} ὲ ξ ας. φιομίαπε 
καὶ βδελύγματα] 

α ἔδάεμι ἴῃ ἴεχίι, {τὰ μαθεῖ ΓΛΌΓΡΟ ταλην ἀδξῖν 
φυαν Ν]1.- καὶ βδελυγμα ς3, τό, ς7ν δὰ, 118, 128, 129. ΟΟΠΙΡΙ. 
βδελυγμα ταπίυπι τς. δελυκα γα. Ογτ. ΑἹ. υἱῖ, ρατῖς Τεουπα, 3: ς, 
(οὰ δἰἷδὲ υἱ να, -Ἐ δὲ τοῦ. ἔσονται) βπε διαν. Οἴτορ. Ἔγὶξ 
Ἀπη. 1. αἰϊΐφυς. Απη. Ἐά. ὑμῖν] κα 71. 

ΧΙ. Τοΐυπι σοπγτηᾶ, οὐπΊ σοπητηαΐῖα 12) αὶ 71. 

ΕἸτοΌσγοτ τΟΟῦ ΣΙ 5. οἰδιιλγυγη σοη ἢ ΠΙ ] λΠη. ἀπὸ] και ἀπο ιοῦὔ. 

οὐκ ἔδεσθε] ον φαγεσϑὲ 19, 1ο8, 118, φάγεσθε ΤὨΔΓΡῸ 130. πὲ 
εάαιὶς ϑίαν. Οἰἶγορ. βϑδελύξεσϑε] βδελνζασϑε3ο. 

ΧΙ]. ἸΤοῦιπὶ σοπηπηα αὶ 19) 108, 118. καὶ] αὶ ζ4) 7ς, τού. 

στάντα ὅσα) ονιπε εμὶ Αττα. 1. αἰἴφυε. Αστι. Εά. αὐτοῖς] ἐν 
αὐτοῖς Οοπιρὶ. Ὁ γτ. ΑἹ. ἱ, μᾶτῖε ρήπιδ, 502. κα δἷαν. Μοίᾳ. Αὐπι. 1. 
αἰϊΐηυς. Απῃ. Ἐά. ἐδὲ λεπ.} καὶ λεπ. ἵΝ΄, τς, 18, ςς. Αἴεχ, 
Τρῇ. δῖαν. Απῃ. :. αἱϊΐᾳυε. Απῃ. Εά. ἧς ἴῃ τεχῖῃ, {εἀ οὐδὲ λεπ. 
πιᾶγσο, Χ. ἔὄτε λεπ. Ογτ, ΑΙ. 1. ς. 1:4 418] υὐ νλῖ. τῶν] α Αἰεχ. 

τοῖς Ὁδ.} τῶ υδατι ΙΝ, τς, ς8. ΑΙεχ. βδέλ.} αὐονείκαιίοπες Οεοτρ. 
τὰτό ἐςὶν ὑμ.} τ. ἐξαιυμ. 111, τό, 32. 75. τοό. τ΄ υμ.. ἐξὶν τς. Βᾶ- 

Βεῖ υἱ᾽ Ναϊ. [εἀ ἐξὶν 'π ομαγαέξ, πΐπογε ΑἸεχ. εσόνται νμ. ταυταὰ ξς. 
«οὐὶν (λας Οθογς. ἔπε υοδὲ: ἄμες Αττα. 1. Μὲ νοδϊε ἀος Αττηεηὶ 

(οὐ. αἰϊᾳυϊ. Απῃ. Εά. 

ΧΙΙΠ. Καὶ 1], Οζι. ΝΊς. ταῦτα] αὐτὰ 3οθ.Ύ ἅ] αἿν, 

ΝΙ, ας» τό, 18, 19, 29, 30) 32) 52) 53) 54 48) 56, 64) 71) 7α., 73» 74» 
75 76, 8ς. τοό, τοϑγ 118, 128, 130) 1317γ134. ΟορΙ. Αἰά. ΑἸεχ. 

Ερῦ, (Αι. Νῖς. Ογυ. Αἱ. ἵ, ρας ρπηα, τος. νἱϊ, ρατῖε Ἱδουπάδ, 3:1 ς. 

Οορι. δίαν. Μοίᾳ. Οεογ. βδελύξεσϑε] βδελυξασϑε 10, ς3, 85. 
εἐχργπηῆς βδελύξατε (ορι. τῶν τσετ.} τσαντῶν των τ. 30. ἣ 
βρωθ.] κε εἀατὶς ἀκς 5ῖαν. βϑέλυγμά ἐς] α 72. α Ογτ, Αἰ.1. ροῆτε: 
τὴο, ἴδὰ διαδεῖ αἰ δ]. βδελυγμαῖα εςιν 11, ς ς. δῖαν, Οἷἶτορ. εἰ ῥγεθπηῖ- 

(πηι ΑΥΔΌ. 1.5. φκοπέαπι ργωτητς θοῦ. (κα ργατηϊπίθης ΑγὙπι. 1. 
αἰϊΐφις. Απῃ. Εα. ἐρὶ] ὑμῖν ἐξι 74) τού, 134. “Ἐ υμιν ξςς. 
Οεο. ΑΙ νοὐΐ; Αττῃ. 1. αἰϊΐαυε. Αγπι. Ἐά. καὶ τὸν γρύπα) 

α καὶ γι) 78ν τοό. καὶ τὸν γυπὰ 1, ις. καὶ τὸν γρύπα, (εὰ 
γρύπα ἴῃ οἰαγαέϊ. πηϊηοζο, Αἰεχ. α καὶ γε. ΑΙ. νἱῖ, νασῖς “εου πᾶ, 

δϑῖης ἀυδῖο ρερεηὶ 

41ς, ἐοὰ μαθεῖ 4110]. χαὶ τὸν ἀλ.}] α 128. κα χαὶ τοῦδ. κα καὶ 
Ογε. ΑἹ. Ἰ. Ρο(ἔγετηυπι ς. ἰεὰ δαδεὶ ΑἰΪΌὶ, 

ΧΙν. Καὶ τὸν γ.} δ. ὰ καὶ γι, ιοό. 5[αν. Οἴτοσ. κα καὶ 

(γε. ΑἹ, νὰ, Ῥαιτς (εουπάλ, 31ς δὰ παδεῖ 410]. γύπα) γρυπα 
ΠΙ, 18. γύπα ἱπ οὨδγαέξ. πύποτς ΑἸοχ. ἐχτινὸν 109, 118. ιχτινα 
ΙΝ, τοϑ. καὶ τὸν ἴκτ.)} «καὶ τοό. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. {δὰ μαθεῖ 

ἵκτινον) ἱκτινοι Ὑ]1, κς) τό, 32) ς4,) 53) ζᾳ ςς, τό, ς7, 

.1214. (ας. ΝΙς, 

ΡΞ τ ας Ἰάεπὶ ἴῃ οπαγδέϊ, στη πογα. 

ἐὃ, τὸ, δὰ, 72, 73» 74.7Ὁ», γὅ, 77ν 82, 8ς; τὸῦ, 128, 120.) 130, 112ἢὉ 

124. Οομρὶ. Αἰεχ. 1ὶρί. (ζ. Νὶς. Βαγηδρ. Ερ. ρ. 21. (ει. ΑἹ. 
(εχ Βατῃ.) Ρ. 298. ιχτείνὰ 1], 29. 
ὅμ. αὖτ. τ ἴῃ σογῃ. 16] κα αἰτεγιῖγα εἴ αι 115 Ἰητε)]ασεμξ 72. 

ὅμ. αὐτ.} εἰς το γενος αὐτου τηᾶγρο Χ, 140. 1 ἰρῖ, τὰ ὅμ.} 

φμϊεφεϊα βυαὶὶσ βὲ Αττα. τ. αἰϊφυς. Ἀττα. ἘΔ. αὐτῷ] αὐτῶν 11], 
10. 535) 59) 76, τοϑ, 118. ἔς Ογτγ. ΑΙ.]. ς. [64 αἰ υὐ νῖ. αὐτῷ ἰπ 
τ ἰαγαάξ. πηΐηοσε ΑἸεχ. ἐἐ; δίαν. Μοίᾳ. Οὐεογρ. Ατὐπιεηὶ Οοάά. 8]1. 

4. Απτῃ. Ἑά. 

ΧΥ. Ηυίς ςοπηηδῖϊ τοπιύηὰ 16 ργδπιτυπ ΓΝ, 1], Χ, τς, τό, 

18, 19) 30, 5) τό, ς79 58, Ὁ, 6...) 23») 77». 130, 131. (οπρΙ. τρί. 

ζορῖ. Αἴδῦ. :. .ὥ. πῇ. :. αἰΐαυς Απῃ. Ἐά, Νοναΐδη, ἐς 14. 
]υ4. Ηυΐϊς ςομηπιδῖὶ ςοτηπιᾶ 16 ργθιη τς ἴῃ σἤαγδέξ, Ἰηΐηοσο ΑἸοχ. 
καὶ 15] αϑ|αν. Οἤτορ. φρουϑὸν} τὸν τρ. ς4. 74.745) 85, 130, 131) 

ςρνϑιοχάμηλον τηλγρο Γἰρή. Ὑτία, πο ἄϊο, ἢἰσ 
{Ὀ]υπριηὶ Αἰδῦ. 1. 2. δεά ρὲγ ἤξο σοπηπΊδῖδ νἱάθο ποῃ εἰῖξ ἴδγνα- 
ἴὰπι πη Μεγποπίρυς εὐπάεπι οὐάϊπεπι, 4υϊ εἰ ἴῃ Οὐβεοῖς ποπηϊηΐδι! ς 

εἰ ᾳφῦκ υἱτοδίφυε υἰυγραητυῦ ποπηπᾷ ἴΔΠ| ῬαΓ ΠῚ οοτῖα ἰπηὶ Πρηϊῆοδ- 

Ποηΐβ, υἱ νἱχ αἴ ἢΠλϊιιοπάυπη, 4015 πηρυϊα Πηρι}}5 τείροπάεαπι. [Ιῃ 
ΞΟὨξΕΓΘΠ(Ο ΓΕΠῚ ρΕΓΡΕΓΑΠῚ Ἀρεγε ποἰυΐγηι5.. καὶ γλαῦκα] καὶ τὸν γλ: 
8ς,) 110, 131. (αἵ. Νίς. καὶ τὴν γλ. 16. κα (γε. ΑἹ. νἱΐῖ, ρασῖε {6- 

ουπάα, 31ς}) [εἀ Βαρεῖ 4}10]. καὶ λάρ, οαπι, (ᾳ4ᾳ.] α Οι. Νίς. 
λάρον] τὸν Ἀ. τό, Βς, 130, 131. καὶ τὼ ὅμ. αὐτ.1 “μ' ργαβηηῖι- 
τυηῖ ΓΝ, ΑἸοχ. α Ογε. Αἱ. 1. ς. [εὰ βαθεῖ Αἰδι. εἰ φαϊοφιία Μ}πὶϊε 
“Με Ατπη. 1. αἰΐψυς. Αππη. Εά. ὁμ. αὐτ. «-μ. αὐτ. 25 ἴῃ ζοπη, 16] 
λ πρνδυ εἴ 4188 115 ἰηϊει)αζεηξ 16, 29, ς8, 134. ὅμ. αὐτ.---ὅμ. 
αὐτ. 1 ἴῃ οοπ. 16} α δἰτεγυῖτα εἰ φυδ 115 ἱητεηδοεης ΓΝ, ΤΙ, Χ, 18, 

19, 30, 545 55) 64) 74, 7ς, γ6, 83. αὐτῷ , ΑΙ4ά. αὐτῶν ΠῚ, 
118, 130. Οομηρὶ. αὐτῷ ἰπ ομλιδέξ. πηΐηοῦς ΑἸεχ. ἐλιἐν 8ῖαν. Μοίᾳ. 
Οεοτς. ᾿ 

ΧΥῚ. Καὶ τ᾿ --αὐτῷ 11, Βα εἰ 4υ:ε 115 ἱπίεζαοςπὶ ΑἸά. ΡΓῸ 
᾿ΐβ οπηηΐθυι8 μαροῖ κόρακα ἴδηται γε. ΑἹ. νἱϊν ῥατῖε ἐξουηάα, 3: ς, 

δ ν { ᾽ ν δ 
,Χαϊι Τῷ ομ.- αυττχαι τὰν 

δ 
το 

1εἀ αἰϊδὶ οἱ αι. πάντα) καὶ 19, ξ 8, ζ9,) τοϑ, 118. Αγτηι. 1. Δ]1}- 
4υε. Απῃ. Εά. λόρακα Τὸν Χϑρ. 19, ξδ, 1οβ, τ18. τὰ χόρ. 
ΟΟΠΊΡΙ. καὶ τὰ ὅμ. τ᾿ -τχαὶ τὰ ὅμ. 451] α ροϊεεπια εἴ αυα: [δ 
Ἰπιοιασεηῖ, 111, (ἃ, ς7, 73- Οὐρῖ. κα δδάσπι ἴῃ τεχίυ, [δ αὶ πιαγ- 

8, Χ. ΤΊρί.. ελάεπι τεσεηξῖογ τηδηις Τα ργα ἐϊπεαπὶ ΔήαΙά τ 13:1. 
δεῖ εδάςεπὶ ἰῇ ομιλγαῖι. τηϊποῦε ΑΪσοχ. 

3 ὲ Ἀπ. 1. αἰἶφιθ. Απη. Ἑα, 

ΧΥῚΙ. Καὶ νυκτικ.}] λα ζ 4) 71. 
τολῦρὸ Γι Ίρί. 

ΧΥΠΙ. ποορφυρίωνα) πορφυρωνα 111. (ορῖ. υἱ 'αῖ, 1 οἰιαγαξξ, 

τηϊποτε ΑἸεχ. κυχνον ΙΝ]. καὶ κύκνον] καὶ τορφνριωνα ΙΝ, τον 
ταρον τηᾶῖρο Χ. γλαυκὰ Ῥγϑυηϊτις ᾿ς. -Ἐ χαὶ γλαυκα 11, ΝΠ], 
15.  ολάδπι υπς]8 ἱποϊυα ΑΙεχ. -Ἐ εδάςσπι Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, ρας 
“εουπάδ, 31, 1εἀ Δ11δ᾽1Ά υἱὲ ΜΝ αἵ. 

ΧΙΧ, ἐρωδιὸν] αρώδιον᾿ ΠΙ, )ς, 82) 129. (ὐοπὶρί, υἱκ Ναῖ. ἴῃ σπλ. 
γδέϊ. ταϊποῦε Αἰεχ, καὶ χαραδρ.}] καὶ 30. Οἔογξ. καὶ χαλαδριον 
ςό, 129. καὶ χαλανδριὸν (οπιρί. καὶ τὸν χαραδρ. Ογε. ΑἹ. νἱῖ, 
Ῥαῖῖε ξοιπάλ, 31-ς, (τὰ [10] υὐ Ψαῖ. αὐτῷ αὐτων ΠῚ. χι8. 
Οὐομηρὶ. ΑΙά. αὐτῷ ἴῃ οδματαές. πιίπογε Αἰεχ, ἐδ]ι[ον Ασα, στ, αἰϊφυς. 
Ασηι. Εά. ἔποπα] αγροτεκτονα τπᾶτρο Χ. νυκτερίδα} τὴν 
χεληδονα καὶ τὴν αφαρπαγα τρλγρὸ Χ. 1 ρί, 

ΧΧ. τᾶντὰ τὰ] τὸ τὰ ἐν ἀντω τα 73. 
ἐϊτ Πυρρἰεῖα [61]. αὐ Ἑάϊποτγε, (δι. Νίς. 

ἃ τοορεύεται και ἃ ὥορ. 82. ταῦ. 1. 2. 

ταάεί Αττη. 1. αἰΐᾳιθ. Ατπι. ἘΔ, τέσσαρ.---τέσσαρ. ἴῃ ςοπι. 41] 
α ἈΠογυ. εἴ 418 115 ἰητεγαςεηῖ τό. τίσσαρα] τεσσάρων ἸΥἃΘ, ΝΠ], 

Χ, τς) τό, 18, 29, 30, 32, 52, 53) 54) ςς, ζύ, ς7,) 59, 64) 72) 73» 
747 785 76.) 77γ 85» τού, τοθ, τ18, 128, 129, 130) 131) 134. ΟΟΠΙΡΙ. 

ἰ4- 
τὰ ὅμ. 12] φαϊεφωϊά πηι 

τὸν τιρεῶ τηδῖρο Χ. τὸν τηρίᾳ 

Ι Ἁ ο.ε 

“σαντα τὰ υποὶς ἰποῖι- 

τὰ ἐῤπ. τῶν «.} Λ Αιδϑ. ἯΔ. 

α πορευσεται ΠῚ. φεοά 

12. 

Ν », κε Νν οὶ : ρ Ν 7 

Καὶ “σφάντα τὰ εἐρπετὰ τῶν “σετείγων, ἃ “πορεύεται 20. 

“Μ΄ Λ, ἢ, 
τ τ ἀλη ς 

'.. 

Ἵ 



ΛΕΥΎΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

41. ἐπὶ τέσσαρα, βδελύγματά ἐξτν ὑμῖν. 
ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα, ἃ ἔχει σχέλη αἀγώτερον τὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πσηδᾶν ἐν ἀὐτοῖς ἐπὶ τῆς 

έκω νῆς ψννν 
ροὔχον» χαὶ κι τὰ ὅμοια, αὐτῷ' χαὶ τὸν ἀτίαχην, χαὶ 

τα ΡΝ 

τὰ ὅμοια αὐτῷ" "δαὶ ὀφιομάχην, χαὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ" ἦκαὶ τὴν ἀχρίδα χαὶ τὰ ὅμοια ἀὐτῇ. Πᾶν »»--Ἐ- 2. ᾿ 

ἑρπετὸν ἀπὸ τῶν πετεινῶν, οἷς εἰσι τέσσαρες αὔδες, βδελύγματά ἐ ἐς! ὑμῖν, Καὶ ἐν τἄτοὶς μια, } ἰφάφηλϑ ο))ιδλιξρν 

Καὶ πὰς ὁ Ἵ2 

᾿Αλλὰ ταῦτα φάγεσϑε ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν “πετεινῶν, 

: γῆν: Καὶ ταῦτα φάγεσψε ἀπ᾿ αὐτῶν" τὸν 

ϑήσεσϑε" «πᾶς ὁ ἁπ)όμενος τῶν θνησιμαίων αὐτῶν, ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. 
» ἴω 7 9 ὍὋ0 Γ ἜΝ 6 ’ ϑ ρμο 3. 3 » ν φ, ε 

αίρὼν ΤΩΥ ϑνησιμαίων αὐτῶν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτου, χαὶ ἀχάσϑαρτος ἐςα! ἕως ἐσπερᾶς. Καὲ 
Φ ἰω ΓῚ ,’ ὥ » ἰδ ε ῪΗ ς Φ ἰων 9 4 ἃ ἅἉ Φ 

ἐν σᾶασὶ τοις Χτηνεσι!ν ὁ ἐς! διχηλοῦν οΟἸλῆΥ, χαι ογυχ!ςηρᾶς ὀγυχίζει, χαι μηρυχισμον ἃ μηρυ- 

χκᾶται, ἀχάϑαρτα ἔσονται ὑμῖν" πὰς ὁ ἁπ]όμενος τῶν ϑγησιμαίων αὐτῶν, ἀχάϑαρτος ἔς χι ἕως 

ΑἸ. Τρ σας. ΝΊς. βϑιλύγματα ) βδιλυγμα ΝΊΪ, 29, 36, ς2, 

ςἴν ζύ, ξ7ν 59, 72», 759 7), 108, 118, 1209, 121. Οοπιρί. 1 ρί. (Δι. 

ΝΟ, δίην, Μοίᾳ. Οουγρ. πῃ. τ. ἰγιν ὑμῖν] υμ. ἐς. τς. Τρ, 

ἐγὶν ἐννμ. 75) ιιϑ. «οὐδ Οτοῦς. Ἀπη. 1. αἰΐίφυς. Ασγην. Εα. 
ΧΧΙ. ᾿Αλλὰ ταῦτα] αλλη τ ἵν, ΨΝ]], Χ, 18, 29), 32») 452, 

κι, (4, 56, ςγ, 59, 64) 71, 72, 73» 74.9. 73. 76» 77» 82, 108, τι8, 

ε ᾿ “ “.«.«ᾳφ4 ΄ 5ιΝ ρ 3 " κ᾿ 9 ’ Υ ΄ 8ϑ)ὲ}μο.ι “2 
. ἐσπερᾶς, Καὶ πᾶς ὃς σορενετᾶι ἐπ! χειρῶν ἐν “ασι τοῖς ϑηρίοις, ἃ “πορεύεται ἐπὶ τεσσαρα, 

οφ. καὶ τὰ οἰ... ἀντω, (τἀ ποίαπάμπι φυοά τεττὶ! σοιτεξζοτγίς πὐσαυ, τ 1. 
ῬοπῸ ποϊλπάυπι αὐυοηιε, φυοὰ πο αυδῖυογ υἱ Και. (εἀ τχὶὰ τρζιπὶ 
ξεηετα ἰοςυλγυπι ἴῃ δος ςοπιπιλῖς ποπιπει Αὐὰρ. 3. (“μετ ει 

ΧΧΙΙΠ. Πᾶν] καὶ παν Χ, τό, ι8, ς3, ςό, ς7, ς8, ς9, 64. ;3, 
5,4. 76.) 779 82, τού, 128, 129, 130, 1317) 134. (οηρί. ΑΙά, 1,ρ{. 

(αι. Ν'ς. Οἷς. ἰἷ, 27. Οορῖ. Αγδθ. 1᾿. 2. 3. δῖαν. Οἰγορ. Αππ. ε.- 
128, 120) 130, 1321, 134. Οπιρί. ΑἸά, 1ἰρύ, δι. Νίς. αλλ᾽ οὐδὲ αἰϊῆᾳφυς. Απη. Εά. ἀπὸ τῶν], ἀπὸ Αγαι. τ. αἰΐφυε. Απη. ΕΔ. 
τ. τοῦ. καὶ τ. ςς. τ᾿ δὲ Οὐ. ἰἱ, 27). « ἀλλὰ ς8. εἴ μος ποθ οἷς εἰσι] ἃ ἔχει 75. ὧν εἰσι τό, 73. ὧν οις εἰσὶ (δίπῶ ἰοϑίοης5) 
γταπήπις ὙΠεοάοτγεῖ. 1, 1ς. ΦαΎ.) α δίς 72. ρῥγαπιτῖι γὰρ ς7) 130. οἰς ἐξι ΠΙΝῚ, Χ, τς, τ, 64. 1ἱρί. τίσσ. τόδ.} 
τοῦ. οὐ φαγ. ςύ, ςϑ, γ6. τῶν ἑρπ.} παντων των ἐρπ. 1ξς) 58, ἐπι ὃ (ῇς βδιλύγματα) βϑελνγμα 11, ΙΝ, ΝΙ], Χ, τ6, 
9. ΑΤΩΡ. 1.2. δίδν. Δίοίᾳ. εἰ ὥς, (οἱ τῦχντὼν ἴῃ ςπιδγαῶ,. πηλίπογε, 
ΑἸεχ. τῶν ἐξπ. τῦαντων ἵΨ, 12. ΑΙά. πάντων πΠιῶγρο 8ς, 130. 

ἑεπ. τῶν πιτ.) σιτ. τῶν ἐρπ. ζ8, 72. ἐρπ. χαὶ τῶν ἴζ. ζ2, 7, 177» 

18, 30, 52, Ἢ 54, 54, 56, 57, 68, 64, 72, 73» 74) 75) 77ν 106, τοβ, 
ι18, 128, 129.).317) 134. Οοιιρί. ΑἸά. 1ἱρί, (αἱ. Νίς. Οτῖς. ἱ. ς. 
δϑίαν. Οἴτγος. Ασπη. τ. δἰαυς. Ασπι. Ἐά. ἔς ΤΊ ιούοτεῖ. (ἰη Ἐδμίσηε, 

130, 131. (δῖ. Νίς. ατῶν τ΄. Ῥμῖο ἱ, Βς, (αὶ μαῦςεῖ ᾿, τοό. -τ φὰ- [Ἃεὰ καὶ βϑίλνγμα ἱπιειτορδῦνε 'π Οοἀ.) ἱ, τς. ἐγιν ὑμ.] υμ. ες. 
γισϑε 72. πορεύεται) τπορευσεται ΜΠ]. Αγ. 1. αἴΐαυς. Απθ ΥἹΠ, Χ, τς, τό, 18, 19, 30, 52) ς3,» 54) 54» 56, 7, 59. 72ν 73» 75: 

4. πορεύονται Οὐ. Ἰ. ς. τίσσαρα] τισσχρὼν ΝΠ], Χ, τς, 18, γγ, ὃς, τού, 1τοϑ, 128, 130, 131) 134. Οοπιρί. ΑἸά, Αἰεχ. 1ἰρῶ 

30, 32, 42, ς3, (4) (6, ς7, (8, 72, 73, 77» 108, 118, 118, 120, 130, 
111, 114. (οηιρὶ. ΑἸά. 10. στ. Νς. Ῥῃῖο ἱ, ς. Οἷς. 1. ς. τῶν 

τισσχζων ΤΠεοάοττῖ. .ς. ἃ ἴχ,!) α ἃ Π|. Βαδεῖ ἃ ἰῃν ςδαγαδέξ. 
προς Αἰεχ. οἴ φμα' ἀαόεπὶ Αταῦ. 1. 2. οἱ ἀσόεπι Αταῦ. 3. 
ἐν: 4 Αττη. τ. αἰϊΐᾳφυς. Απτι. ἙἘά. σκίλη] ἁπίουϊυπι ργαπιϊτυηῖ 
Ἀσπε 1. αἴϊᾳφις. Ασα. Εά. ἄνώτ. τῶν τ. αὐτ.} πο ἐχρτιπιὶῖ 
δυτ. ἀνώτερον) ἐπανωτιρα 9, 72. ἐν ἀνωτιρα (ῆς) Ν]]. ανω- 
τιρα 2, 75. Αὐῷ. επανωτερὸν ςβ. αὐτὰ αὐτων ΙΝ, 19, 74» 
γό, τού, τοϑ, 118, 134. Οοπιρί. Οορῖ. αὐτῶν ἰπ εἰιλγαές. πιίπογε 
Αἰεχ. «ΡΉο ", ὃς, ςοό. πηδᾶν] αποπηδὰν πιᾶγρο Χ. εἴ ἢς 

η΄ ἴσχ 1ἰρί, ὧγε ργαπετῆς ΡΏΣΟ 'ἴπ υἴτοᾳυς ]. ς. ἐν αὐτ.] 
κἷν τό, 77. ἐπὶ τῆς γ.] ἀπὸ τ. γι. 75. απὸ γ. Ριϊο, ἱ, ςοὔ, [ε4 

φμῖς- 

α ὉΠῚη12 ᾿, ὃς. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ταῦτα] οὐδὲ ((τὰ ἴος [ΐπεα τταποῆχυπι) ταῦτα το6ό. ὀΑαἰϊεγιῖγα εἴ αἰ 1) ἱπιεταςςης 10, τοϑ, 118. 
α καὶ τῳ, 75- Ἀτῶῦ. 3. Οὐοῦς. εν ἀος βὲ φυοώ Αστιν. 1. αἱ ΐφιις. ΧΧΥΝῚ. Καὶ ι)] ΑἸΨΝ΄ ΝΙ], Χ, τς, τό, 18, 30, 54, (7, ςθ, το, 
σα, ἃ, φαγ.}] ου φαγ. ι8, τό, ς8, 118. Οεοτζ. εἰα. ὅς, 78, 75, 77ν 85. 128, 130, 131. ὶρί, δι. Νὶς. ϑίαν. σεογς. 
δίων, δΙοία. πιασρὸ ποιαῖ, “᾿π Οὔτγοριεπί, εἴ ἴῃ 1} Ἑδά, ἱπιργεῖις 
ΔΙοίε σ᾿ εχ ΟΠγορίεπῇ, ἀπῖς πᾶπς νοςοπὶ πον ροπῖυγ; (δὰ Ἰά ποη πᾶ: 
"οι ἴὴ “πη ἰδυ» Οπεςὶ» Ἐχεπιρίασιθι 5." δίδν. Μοίᾳ. φ.γ. ἀτ' 

οὐτ.}) απ᾿ αὐτ. φαγ. 1Ν΄, τό, 19, 30, ς4ν 57» 73» 73, 777 85, 108, 

ι 30. 111. (λ(. ΝΊς. τὸν βεοῦχον) τὸν τολον βρουχ. (ἢς) ς 4. 
Τοτεγιοὐτα οὔ ΕΥ πιπιλςἘὶ εἴ Τικοάοιοηὶς νετῇο. γοξα πιᾶγρο Χ. 1 ἰρί. 

Ολι. Νίς. Οτξ. 1. ς. δίαν. Οἷἶτοξ. πμῖν ἐξὶν 82. ὑμῖν Αἴαῦ. 3. 
φοὐ (πὶ Οεοζ. 4 ονδῖ; Αττῃ. 1. δἰ ᾳυε. Ἅγπι. Εα. 

ΧΧΙΝ,. Καὶ ἐν τύώτοις} καὶ ἐν τατω 72. α χαὶ Αστῇ. 1ἱ.Ἅ αἰ4υ6. 
Αππ. Εαὰ. μιανϑήσ.} οὐ μιανϑ. 19, 118. Ὑποοάοτει. ἴπ Οοά, 
((οὰ ἱπ Ἑάϊείοπς υὐ Νατ.) 1,26. μαϑησεσϑὲ (Πς) ς9. μοϊμανὶπὶ 
δίαν. Οἰἶτοσζ. τὰς] εἰ ονπὶε ϑίδυ. Οἴου. Αγαῦ. 1. 2. 3. ὡπ- 

τόμ.} -Ἐ τῶν κρεὼν ςς. τῶν ϑνησιμ.---τῶν ϑνησιμ. ἰπ ςοηι, 4ς} 
Ῥοίγεπιδ εἴ φυα: ᾿ἷ5 ἱηιεταοεης δὶς ἐστίρω ςύ. αὐτῶν) τούϊων 18, 
ἴςα!} ἐγιν 82. ἡ. ΟΘεοτν. ἱσπίρας ἡμέρας 30. ἐσπίρ. 
- ἱσπίρ. ἴῃ ςοπη. 2 ς} α αἰϊεσιιῖσ. εἴ φιια: 5 Ἰηξογγδοεϊ 74, 77. 

ΧΧΜΝ, Καὶ ."] α 120. αὐτῶν} α 6. Ὄλννε!  Ἰσυεί 

δίδν. Οἴἶτζοχ. αὐτὰ} α 11, 111, ςς. διαδεῖ ἴῃ Ἄομαγαᾶς. πιϊποεα 
Αἴεχ. ἰςα!}] -Ὁ ἐ]ε Οὐοτς. ἴως ἱσπ.---ἴως ἰσπ. ἴῃ οουι. 26] 

Απῃ. 1. ᾽ς. Ατπι. Εἀ. υηςὶς ἱποίμάϊι ΑἸοχ. ὅ ἐρ}} α ς8, 
"2. φιυοάί Α, Αττη ι. δίίαυε. Αππῃ. Εά. διχηλχν) διχηλευον 

ΔῊ, τό, 30, 53, 54. 56, ςγ, ς8, 72, 73») 74. 77. 82, ὃς, τοό, 129, 
130, 131,.134. (οπιρὶ. ΑΙ4, ϑιχηλενον' ἀπλοὺν πρδα καὶ μη ὃι- 
χλενον ὁπλην (6) Τρᾶτρο Χ. μαδεῖ εἰον (ῆς, (δὰ εχ. εὐον, (ς1}. υς 
ἰεξετεῖυγ ἐραω ἅπλ. πόδ. καὶ μὴ διχ. ὁπλ. πιᾶγγο Σἰμρ, ὁκ- 

γᾶμπτν ΠηΔΙΨΟ ς 8. τὰ ὅμοια 15] φαοά Ληεὶϊε Δι’ δῖλν. Οὗτος. λὴν] ὁπλὴ 735. κμηρμίαν ρει εἶμ. (ὐορί, ὀνυχιςηρας ονυχιςηρο 
“μεδοόυπφιε βεε Αἔ Αττα. τ. αἴθᾳφυς. Αππη. Ἑά. αὐτῷ 1] αν- τό, ς7, 73» Ν 131. ὀνυχίζει] ονυχίζειν (ἢς) ς9. ευχιζων 
τῶν τς. -Ἑ ἢὶς, πες μιαδεῖ δή βποπι ςοπιπιατίς, χα τὴν ακριϑα; χαι (ῆς) ;2. πον μὑγαιηας Οορῖ. αὶ μηρυκ.} μη μι 1]. κα ξ9. 
τὰ ὁμοῖα αὐτοῖς (ἢ) 7 καὶ τὸν ατὶ. καὶ τὰ ὅμ. αὐτ.} ,. 130. 
α χαὶ αὐἵο τὸν δ[αν. Οὗτος. τὸν ατῇαχην] τὸν ατΊαχον τό, 12, 
ξνν 53. 36.) 57. 73ν 7ζν 7)» 82) 8ς,), 120, 131. (οπιρί. (Δι. Νίς. 

ς ππῶτοο Χ, ὁ ἁτ]αχ Θ᾽ 'π αἰϊυποπε μαδεῖ ῬΆΒΙο 1. ς. τὰ 
1 φυκί βρη βὲ δῖαν. Οὗτος. Μη δε δῖαν. Μοίᾳ. φκοάναν- 

γχεκ γοειδ δὲ πη. τ. αἰίᾳυς. Αππ. Ἑάὰ. καὶ ὁφ. καὶ τὰ ὅμ. αὐτ.] 

Ροπυηῖ, ποῃ ἰτς {τἀ ροΐϊ ἐεαφυεηΐετη εἰδυΐυΐλπη, 1, Ν]], 

Χο τὸ, ἡϑονῖρι γδ. 35, ΟΝ 89, 73ν 78ν 85, 108, 118, 131. ΑἸοχ. 

||. (τς Νὶς. Οὐ. ἢν 47. Ὑπμεοάογεῖ. ἵν, 3ς. δῖαν. Οῆτος. 
Ἄτινν αν αἰΐηις. [ ἰεγ ἢΠε' νἱάετυτ, πᾶπὶ ἀκρίδα δηῖς ὀφιομάχ. 
τος ύπησ, ΕἸΏ]Ὸ 1, 8 ς. γμοηϊ πος ἰδάςπη, ἰεἀ υπεὶς που, Αππῃ. Εά. 
ἐφιοιαχ.}) οφιομαχον τς) ς8. τὸν οφιομαχ. 1, ΙΝ, Ν]Ι, ες, 18, 

ἴῳ. 3. 30, 537) ξ 5, 56, 57», 50. 72) 73» 74) 73» 76, 82, ὃς, τού, τοϑ, 
ΕΡΥ ΤΟΒ, 20. 131) 114. (οτπρθὶ. Αἰεχ. 10. (Δι. Νὶς. Ῥμῆο ἴῃ 
( ὅτ ΝΊο, Ρ. τοι. Οτρ. ἰ. ς, ὙΠεοάογεῖ. ἰ. ς. ατῇακιδα πιᾶγρο Χ. 
᾿ΕἾΤΕ αὐτῇ ἀντω τό, το. εἴ ἔς, ςὰ η ἔωρεγ ὦ {υργαίοτὶρῆι [2- 
«ὑπόα τσ πὺν, 121, αὐτοῖς (Ως0) 72. “Ἔ ἷς, υς ἀϊχιπιι5, καὶ τὸν 

φΦ' 

οἰλοι. 2 

α ἰώ. 110. 

᾿Αγαῦ. 1᾿. 2. 3. 

οὐχ ἄνχγει πιᾶσγο [ἰρί, μηρνκαται) μαφυκάται ΙΝν, ΥἹΙ, Χ, 
15) 16, ς8, ς9, 64, 130, 1317 134. Οοπρὶ. ἀναμαρυκᾶται ΑΙΪεχ. 
ἀναμᾶσαται ΠιτρΟ «8. ἀνάγει πιᾶγρο Χ. τΗ ἔσονται ὑμ.} 
ακ. ἐγᾶι ὑμὶν 128. ἱπιρωγμπι ἐγ φοδίε ὧος Αττη. τ. δίχυς. Αγῃηι. 
Ἑά. ακ. ἐξιν ὑμῖν ξς. πον βωγμη 60} ἦφς υοῦϊε ἜΘΕΕ ἐπιρατα κε 
«οὐ! δἷδν. Οὐἶζγου. τὰς] εἰ ονεκὶς ορι, Αγαῦ. 1. 2. 3. τῶν 
ϑνησ. αὐτ.] αὐτῶν ϑνησ. 7. αΙΝ. υῃρὶν ἱηοϊυάϊε ΑἸεχ. ἐίογκρε 
"χ φοὐϊ; ΑΥΔΌ. 3. αἀκαϑ. ζζαι} α ἕγαι γ3. ἡἐπρεγὶ ἐγιρί (ορι. 
ἕως ἱσπ.} ΑἿΝ,, τό, ςΔ, ς7» ς8, 73, 77» 8ς, 130. Ολι. Νῖίς. Οορι. 

αἷμ τοχῖυ, (τἀ μαρεῖ πιαγᾷὸ 4118 πιᾶηι, 1321. υποίς 
Ἰπουάϊε ΑἸεχ. 

ΧΧΥ];. Καὶ) α Οογσ. τὰς ὃ.) παν ο τό, 195 30, 14, 

52, 54» 8) 57.) 73ν 74ν 755 76, 77, 1ού, 108, 118, 13:,.134. Οοπνρὶ. 
(Δι. Νῖς. Οήςξ. ἰΐ, 182. ὥς ἴῃ ἴεχῖυ, (δὰ τὰς ος πιᾶγρο, ὃς, 130. 
ογινὶς ἔνα φκα Οοριῖ. πορεύεται 15] πορεύσεται 130, 1211. ἐᾶν 
πορενητοι Οτῖς. ]. ς. χειρ.) τῶν χεῖρ. 19. “ αὐτων ᾽ι8. -{ αὖ- 
τοῦ ἹΝ, τς, 19, 58, 1το8, 118) 128. (ομρ!, Οἥρ. ἰ. ς, ΑτἴῶΒ. 1. ἃ. 
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ΚΕΦ. ΣΙ, 
ς. 2 ΄“σ 0 ξ ν»Ὁ μῷ ε ε ’ φ ᾽ὔ Σ » 3. 42 » κι ς ΄ 

ἀχάϑαρτά εςὶν ὑμῖν" “πᾶς ὁ αἀπ]όμενος τῶν ϑνησιμαίων αὐτῶν, ἀχάϑαρτος ἐξ! ἕως ἑσπέρας. 
ΜΝ ες 2 ρὸ ά 39 »κμ0 ρὼ  Νε 77 3 ρὼ ἃς 9.»ϑ Ὑ "Ἤ [γ 4 ε ,’ 

Καὶ ὁ αἴρων τῶν θνησιμαίων αὐτῶν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέροις" 28. 

ἀκάϑαρτα ταῦτά ἐςιν ὑμῖν. Καὶ ταῦτα ὑμῖν ἀχάϑαρτα ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς" ἢ 20. 
γαλὴ, χαὶ ὁ μῦς, χαὶ ὁ χροχόδειλος ὃ χερσαῖος, Μυγάλη, χαὶ χαμαιλέων, χαὶ χαλαξώτης, χαὶ 30, 

σαῦρα, καὶ ἀσπάλαξ. Ταῦτα ἀχάϑαρτα ὑμῖν ἀπὸ “σάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς" πᾶς 31. 
[ς ς ’ἤ 39 ,ὉὉ ρ : 3 γά " φ, « ͵ "ς ρὰ 9 ἃ «ἃ 3 ΄ 3 

ὃ ἀπ]όμενος αὐτῶν τεϑνηχότων, ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. Καὶ τὰν εἐῷ ὃ ἂν ἐπιπέσῃ ἀπ’ 52. 
. Ὁ 3} » οϑνΝ"ς 7 39 »ν0 »., 4 ν. 5, ἈΝ Ἂ ΄ ᾽ὔ Ἃ ε 7 “᾿ 

αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτὸ τεϑγηχύτων αὐτῶν, ἀχάϑαρτον ἔςαι ἀπὸ ππαντὸς σχεύους ξυλίνου, ἢ ἱματίου, ἢ 

δέρματος, ἢ σάχχου" «πᾶν σχεῦος ὃ ἂν ποιηϑῆ ἔργον ἐν αὐτῷ, εἰς ὑδὼρ βαφήσεται, χαὶ ἀχά- 
6 ρὸ ρΦ ’ ὃ ΧΝ 4 3 

ϑαρτον ἕςαι ἕως ἑσπέρας" χαὶ χάϑαρον ἔςαι, Καὶ "πᾶν σχεῦος ὀςράχινον εἰς ὃ ἐὰν πέση ἀπὸ 33. 

Ἀπ. 1. αἴϊίφιιε. πη. Ε4. - αὐτῷ ἴῃ οδαγαξξ, τηΐμοτε Αἴ. ἃ Ατπι. 1. ἦος οπριφ Ἀτπιοηὶ Οοάά, αἴ ψυ!. Ασππῃ. Ἐά. 
πορ. ἐπὶ τέσσ.] α Οἷς. 1. ς. ἃ τορ.} ο πορ. ς4,) 745 75. 76, τού, 
134. ἤοτηᾶῦρο ὃς. φωοά τυαΐεί Αττιν. τ. 4]}ηυε. Ασπι. Ἐά. τέσ- 
σαρα] τεσσάρων ΙΝ, ΝῚΙ, Χ, τς, τό, 18, 19, 30) 32) 52) 5.3» 5.5 Ὁ 5; 

τό, ς7, ς8, 59, 71.) 72. 73» 76, 77. 83γ 108, τι1ϑ8, 128, 120, 130, 
131, 134. Οοπιρὶ. Αἰά, Πρ. (δι. Νὶς. ἀκαάϑαρτα) ἐρηβηγ αι 

8ϊαν. Οἷἶτγορ. Οδεοῦσ. σῤονιπαῤιίε Αταλ. τ. αἰϊΐφυε. Αὐπν. 6. ἐςιν 

ὑμ.} ἐσαν υμ. τό, 18, 109, 30, 52, 53» 54» 506, 57» 73» 77» 82, 8» 
1Ιού, 1τοϑ, 1205 130, 131, 134. ΟΟΥΡΙ. (αῖ. Νῖς. Αγῃ]. 1. δ] 1416. 

Ἀπη. Ἐά. εσονται υμ. 72. υμῖν εξᾶι 11. υμ. εξὶν 1.) ς8. κα ὑμῖν 

γς. ἐμά οοὐδὶς Οεοτο. -Ἐ ἡ] Ἀπ. 1. αἱιΐφυε. Ασπλ. Ἑά. πάς]} 
α Οὐπὶ 44. 71) 118. εἰ ογίπὶ; ΑΓΔΌ. 1. 2. 3. τῶν ϑνησ. αὖτ. 

-- τῶν ϑνησ. αὐτ. ἷπ ςοπΊ. 28] καὶ δἰϊεγυῖγα εἴ χιιδ 115 ἱπίοτ)ασθηξ ς 3, 
Σ10. αὐτῶν] αὶ 52. ἔγαι] ἐνὶ ἐ]16 Οδοζν. 

ΧΧΝΊΠ. Τοΐυπι σοπηπηα αὶ 195) 106. καὶ 6] και σας ο τῦ, 

30, 2, 575 73» 74») 76; 77ν 85, 134. κα καὶ Θεοῦ. καὶ ὁ αἱρ.} 
μας οὐ (44. υἱχιο δά ἀκάϑαρτα εχοϊυῆνε δὶς (οτῖρῖα, εἰ ἰπ ροΐετῖ- 
οὔε αἰδυιϊατιπλ ἀείοτριίοπε σοπνςοηΐς ῥγογίας οὐπὶ Ἐἀ, Ναὶ. 7 ς- 

τῶν ϑνησ.] τὰ ϑνησιμαια ΤηΔΓΡῸ 8 ς. τλ. τὰ ἱμ. αὖὐτ.} καὶ μι ρτῖ- 

ΠΔ ἰοςὶ ἀείοτιριίοπε 7 ς. πλυνεῖ} ἐανεί δῖαν. Οἶτορ. αὐτῇ} 
111. μλρεῖ ἴῃ Ἵπαγαᾶ.. πλΐποσς Αἴοχ. καὶ ἀκαϑ.} α καὶ ϑῖαν. 
Οῆἥτοσ. ἕως ἐσπ.- --ἴως ἔσπ. ἵπ οουγ. 31] α αἰϊετιῖγα εἴ φυα 1ἷς 
ΣΟ] ΓΟ μῈ ζ3. ακαϑαρτα--ἀκάϑαρτα ἴπ σοπι. 29] καὶ δἰϊειιῖγ. 

εἴ χιξ 115 ἱπιεταςοηΐ 832. ἀχάϑαρτα) αὶ ουιη ἴᾳᾳ. Οαῖ, Νίς. δέ 
Ῥιατηϊκης Αγαῦ. 1. 2. ποθ ρώγησε Οδούρ. 
Αὐττι. 1. 4 ἴαυθ. Αττη. ἙἘά. τὰυτὰα) ,, 1ς. Αγῃ. 1. αἰϊίαιιε, 
Ἀπῃ. Ἑά. ἐξὶν ὑμ.} υμ. ἐςιν 11, Ν]Ι, Χ, τς τό, 18, 30, ς4) ςξ, 
5.7) 72.) 7ζ5γ 7790 130, 131. Αἰεχ. ζυἱρή. ἐςιν ἐν υμ. 134. εξαι ὑμῖν 

φμοοῖ οηἜ ἐρερεγαηι 

120. Οὐμηρ]. ΑΙά. δἰαν. Μοίᾳ. υμῖν ἐςαὶ ς2. καἶσιν 82. κα υϊπιτη- 
αὑε γ3. “κι οοὐΐς ὅ5ϊαν. Οὗἶτορ. 4 οοὐϊε Ατηι. σ᾿. αἰ ΐφυς. Αστη. 

ἘΔ. 4 οὐδὲ ἐμά Οεοτρ. 

ΧΧΙΧ. ταῦτα ὑμῖν ἀκαϑ.} ἦθος ποι ρηγεσ οἱ Οεοῦς. ἧἦος ΛῈ νο- 
δὲς ὑπραγί Αἰτὰ. τ. αἶαυε. Ασπι. Ἐὰ, ἀπὸ] α 29, 64, 82, 
129. (οπιρὶ. ΑΙ. τῶν ἔρπ.] αυΐδι, οππε γερλ ες (ορῖ. 

δα: τορι δδμε Ασα. τι ᾿]Πἴυς. Ασπι. ἙἘάΔ, τῶν ἐπὶ τῆς γ.] α ΑΙ. 
1.2. κ'τῶν Θεοῦ. τῶν ἐπὶ) τῶν ἐρποντῶν ἐπὶ ΙΝ, Ν]], τό, 18, 

19) 20) 30), 32, 52) 54) 555) 50, ς7) 58, 64, 71) 729) 73» 74.) 75» 70» 
579) 84, τοϑ, 128, 124. (οτηρ]. Αἰά. {ιρί. (ας. Νῖς. Ογυ. ΑἹ. νἱῖ, 

Ῥατίε ἱξοιιμάλ, 11:-ς. δ,ᾶν. Ατῖῃ. 1:. αἰΐαιθ Αὐταὶ. Εά. εἰ ἔς, (εἀ 
ἑρπόντων ἱπ οδαγαέδ. πόσα, Δίεχ. γέρεης (μρεγ (ορῖ. ἡ γαλὴ] 

" ὴ 11. οδάδεῖ ἡ γωλὴ, (εὰ ἡ ἴῃ οἤαγαῦς. τηΐποσε, Αἰεχ. Ἔ ΖΩ 

οὐπὶ ἀπτει!]ο 514ν. Οὗτος. ΝΜΙειποάϊις ἱπ δἰ υἥοπε, αὶ φώγεσϑε τὴν 
ὥκεναν, καὶ τὰ ὅμοια αὐτῇ, καὶ τὴν γαλὴν, καὶ τὰ ὅμοια τέτοις, ἴπ 
Αυῶ ΡΡ. (οπηθεῆζ. ρασῖε τίμια, ρᾶρ. ος. Εἰ ἱπῖογ ἱπηπηηάα δηἰ ΠΑ] 
ὕαιναν ςοτητηετπογας Βαγηδῦ. Ερ. Ρ. 33. ὁ χροκόδ.} « ὁ Ογτ. ΑΙ. 
ο΄... ἁ χεβσ.] και ο χερσ. ὃς. - καὶ τὰ ομοια αὐτων 58. 
ἢ χάνι τὰ ομοιὰ ἀντὼ ΙΝ, τς, το, 1τοϑ, 118. (ὐοπηρὶ. Αταῦ. 1. 2. 
 εδάστῃ ἴῃ σπαγαῶ,. τιϊποῖξ Αἰοχ. 

, ΧΧΧ. Μιυγ.] καὶ μ. γ7.- ΑτδΌ. :. 2Ζ. Αππ. 1. αἱΐαις Απη. 
ἘάΔ, και ἢ μ. 18. καὶ 15} α 56, 129. ϑ8ιαν. Οἴτοργ. χα- 
μαιλ.} οχαμ. Χ, 18, ς8, 9. 72. ρ΄. καὶ ὁ χαμ. 6. χα- 

μηλεων 11. (ορί. καὶ 2] αἱ ξ; χαλαξωτης] καλαξωτης 

“ὦ. τό. 64. γχ1. 72. 82. 118, 120. ΑΙά. ακαλαξωτης γ3. 77. ακα- 

Ο751- 

- -» Ψ᾽.Α 

ΛἈΛΟΌΣΓΥΗς 1521, σγο 
ᾳ . “ΞΞ ( 

» τῷ δ -" » τ" ν΄ σὰ δὶ ᾿ “»" - »“. 
2 ΤΉ ς ϊς, α΄όκοα λους ΤῊ ς ιό, Ι ὃ, » εξ, 5 4.9 9 

Κϑ, 0} 74. 705) 70, δ, 130, 134. (ομΡ]. (καί, ΝΙς. σαυρα] Ἶ 

συ 89... ἀσπάλαξ) σπαλαξ ΤΥ, ΝΙΙ, Χ, τς, 18, 20, 30, 54» τ, 
.ϑι, ό.; 729 755 1286. ΑΔ, Αἰόχ. ΓΙΊΡΙ, Οορῖ; εἰ ἄς, εἀ πιρεῖ σπ 

εἰξ α Πιργαίορί. δὺ αἰϊα πῆδῆι, ςς. ασφαλαξ 130, 121. (αἵ. ΝΙς, 

εἴ ἂς ἴῃ τοχᾶι, ἐεὰ ασπαλαξ ΠΊΆσρΟ, Βς. ἀσφαλαξ ΠΊΑΓΡῸ Γἰρῖ, 

ΧΧΧΙ, Ταῦτα) καὶ τ. τοῦ. Ατλῦ. 1. 2 ἧκε ογιπία (ὐφοῖῳ. 

ἀκαϑαρταὶ 
ἐπιρεγμε Αὐτήθηὶ (οὐά. αἰϊᾳαϊ!. Ατπγ. Εά, Οεογρ. ὧν. ὑμ.] υμ. 

ακ. 72) τοῦ. κα ὑμῖν ἴπ τεχῖι, {εὰ Βαδθεῖ τπᾶγρο ργίπιὰ γρᾶπι, Ατπι. τ. 

ἐξαι Ἱπίεγροιαμυης τό, ξ2, ζ7,) 73), 759 779. 131. Οοιηρὶ. (δῖ. ΝΊς, 

Οεούρ. εἴ σὴ ΠΔθεῖ τηλγρο ῬγΠη8 Ἰηδηι ΑΥΠῚ. 1. εςὶν ᾿ΠΓΕΓΡοπι 

ΝΙ, Χ, 18. 30, τύ, ς8, 64. 82, 128) 1207) 1320, 134. ΑἸΙά. χρῇ. 

Ἰάοιη ᾿μτεγροηϊῖ, {εχ απο Ἱποϊυυτη, Αἶοχ, -Ἑ ἐγιν 72. ΛῈ ἰηΐετ- 

Ροηνηῦ Δγπεηὶ (οάά. ἀΠαυὶ. Αττη. Ἑά. τσαντων}) α τού. Αγαῦ. 

1. 2. τῶν ἑρπ.}] α 59. λἷῃ ἴεχτι, 164 Πδθεῖ πηᾶγρο σμαγπέξογε 
αηίφιο, Ψ 1]. τῶν ἐπὶ τῆς γ.} -“ τα λττιηξ ΙΝ. ΑΙοχ. απ. 

1. 2. ἐπὶ} ἐρποντων ἐπι τό 18, 19, 30, ζ2,) ζ4) τύ, ς7, 72. 73) 

ξς, γό, ὃς, τού, τοϑ, 129, 130, 131) 124. (ὑοιηρὶ. ΑἸά, (δι. Νε. 

δῖαν. Οδοῦσ. ΑἸ. 1. αἰΐχιθ. Ατῃ. Εά. τῆς γῆς] τὴν γὴν 

129. (ὐοιηρὶ. ἄὰς τείεγε πλᾶγρο 4114 πηᾶπι,, νυφης χ᾽ τοοντηχ ἀςη- 

καὶ τὰ ομοιὰ αὐτον' σαμάμες" χελονες᾽ αναξολεος" καὶ τὰ ομοιῶ αὐ- 

τον (ἢς ροϊηπηο ομαγαέζετε) τού. πᾶς] εἰ ονιπὶς (ορῖ. ΑΥΔ5. 1. 5. 
αὐτῶν τεϑνηκ.] τῶν ϑνησιμαίων τ6.Ἡ ϑϑινησιμαιίων αὐτῶν 19, 129. 
ἄντων τῶν ὥνησιμ.. ἴῃ ἴεχῖιι, {εὰ τῶν τεϑνηχ. τηᾶγρο, 130. τῶν ϑνη- 
σιμ. ἄντων Ψ]], 18, 29, 525) 54) 56, ς7, 58, ζ9,) 64) 72, γ3ν 745» 77» 

6, 77. 82, ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 131) 134. (οΠΊρ]. ΑΙά. 1ἱρῖ, δι. 

Νῖς. 81αυ. τῶν ϑνησιμ. αὐΐων αὐὔων τεθνηκ. (υἴγαπιαις εξ ομετη) Χ. 

ἐχρεϊπιαηΐ τῶν τεϑνηκ. αὐτ. Αται. 1. αἰϊΐφις. Αἰπη. Ἐή, ἐίογεπε εἶ 

φωὶ Ἰαηψὶ! ὑγωταϊττς Ατδθ. 3. ἀκάϑ. ἔςαι} ἱπιρεγα ἐγκηέ Οορῖ. 
Ἅ 

ΧΧΧΙ]. τᾶν] οπιπὶς Αταῦ. 2. ἐφ} α ςξς. ὃ ἂν 15] 9 
ἐῶν} ς ς) 75. 82,130. ὡᾶν 18, 9. 729) 131. (αἴ. Νὶς. ὦ εᾶν ξ7, 
8ς., φμονι Αταῦ. 4. ἐπιπέσῃ] ἐπίπεσει γς. ἐπιπέσοι Οδῖ. Νὶς.᾿ 
ἀπ᾽ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐτῶν ἸΥ͂, τς, ςζ,) 225) 74) 1209, 134- εἶ αντων γό. 
λ 53» 54. 7ς. Οὐρὶ. Αἴεχ. Αὐτὴ. 1. δἰφυς Ασηι. Ἑά. ἐπ᾿ 

αὐτὸ] αἹ], 15) 10) 84) 58» 575» 58) 50) 719) 74ν 75», 76, τοῦ, τοϑ, 
118) 130) 1317) 134. ΑΙεχ. 1ἱρί. (δῖ. Νὶς. Ασπ). 1. δἰ χιθ. Ασπ)- 

ἘΔ. εἐπιτεῖν, Ν]], 29, 82, 128, 129. ΑἸά. τι Παθεῖ ΠΊΑΓΡῸ 120. 

φμίάφμαη δἷαν. Μοίᾳ. ἐπι ταιιΐιπὶ Χ, τό, 18, 30, ς3,) τό, 6, 72, 

73. ὥς ἴῃ τεχίι, [δὰ ετί τηᾶγρο, 8ς. ἐπεὶ τὰ (Πς) ςο. τεῦνηκ.} 
ἐπιτεὴν. 130, 131. (ΟΠΊΡΪ. ἱρῆ, τῶν τεϑν. τοϑ, 118. (δῖ. Νίο. 
ἀπὸ τῶν τεῶν. 54) 75- Αἰεχ. ϑδίαν. Μοίῃ. τεῦν. αὐτ.} ας. 
ἀκάϑαρτον 13] ἀκαϑαρτῷ» Ν1Π. ακαϑαρταὰ ζ9. ἀπὸ τ΄. σχ. 
ξυλ.] καὶ ργηλτης ας. ἀμε ργαοηλ τῆς Οορῖ. οηνησ τας ἐϊρπειπ 5ἴαν. 

Μοίᾳ. αὶ ΛᾺΡΕΥ ονῖπο ὑα9 ἐρπεμπι Ατα. 3. κ Οεογς. ἢ ἱμα].} 

ἡ ἱματισμου ς2. Ολῖ. Νίς. α ἢ 16. α υττιπιφαε 11. μδθεῖ ἢ 
ἱματίου π᾿ οδαγαέϊ. πιήΐποτε ΑἸθχ. δωρ υοδὲς ϑιαν. Μοίῃ. ἥ 

δέρμ.} ἡ δερματινου 11. ἢ δέρματί» ἴῃ ομαγαέξ. υπίπογε Αἰεχ. σὲ 
εὐγίμμι δίαν. Μοίᾳ. σάκκου) ψάεεμς δῖαν. Μοίᾳ. τᾶν σκενος] 

ἡ Ὅαντος σκενᾶς 19, 1οΒ, 118. εἰ ρμγαπητιπε Αγθ. σ᾿. 2. 3. ὃ 
ἄν 21 οἐαν 11, 1Ψ. ΑΙεχ. ὦ ἂν 19, 49, 59, 72, 82, τοϑ, 118. ὦ 

αν ΝΙ], Χ, 18, ςό, 129. (οπηρὶ. [εἱρή. ἐν ω ἂν τό, 30, ς2, ζ4.» 579 

735) 740 755 767 77. 853) τού, 1305, 131) 134. Οἵ. Νὶς. δίαν. Οἶτορ. 

Οεοῦρ. Αἴπὶ. 1. αἰΐφιε Ατπι. ΕἘἀ. ἐν ὼ εν 32. εν ὦ ΠιΆΤΡΟ Χ. 

Τρ ὩΟΙΉΜ] ποιηϑήσεται τό, 30, ξ2. ς7, 77» 855) 130, 131. 
(αι, ΝΊς. δίαν. Οὐἶγος. Οεογρ. Αση), τ. αἰΐαις. Ατπι. ΕἘὰ. γινε- 

ται πιαῖρο Χ. [1 ἰρί. ἔργον] - αἰ φεοά Αττη. 1. αἰ]υς. ΑΥπλ. 
ἘΔ. ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ ἀυτω Ψ]11. κα ἐν 19. κα ὑϊγατηαυς δῖαν, Οἴτοσ. 
καὶ καϑ.] καὶ μετὰ ταῦτα καϑ. ΑἸΙά. δῖαν. Μοίη. Θεοῖς. Απη. α. 
αἰσιθ. Ασπλ. Ἑα. εἰ γεγμς γγα δἷαν. Οἴτοσ. 

ΧΧΧΊΙΠΙ. σχκευος] ο Ὑ 5 ΠΏ» 52... Ὁ 3. ΑἸΙά. {ς ΓΠΔΙΘΟ » δ ΤΠ ρ΄. 

εἰς ὃ ἐαν] εἰς οαν ΔΙ], 18, ς ζ9 ςό, 64, 82, 128, 129. (οῃηρὶ. ΑΙα., 

ΑἸέχ. ΤΩΡ. ἀν ἀὖ 4; δ, τοῦ, 114. Αὐῥ᾽ πέση] ἐμπεση 

ΨΠ τὸν τὸς 5, δ, ΧΑς τὶ ,) δὃ,), 64, 72, 73γ 74). 78. ΘΝ 

Βς, τοῦ; χοϑ, 128, 120. 130, 1 :. (ὐπρὶ. ΑἸἹά. δι. Νὶςο. 

οἷαν. Οἰἴγοσ. εὠπεσοι 32. χπὸ τούτων] ἀπὸ τουτου 72. ἀπ᾿ 

ἄντων ς3;, κΌ, 82, 129. (Οοπτρὶ. Δύπι, 1. δἰ ας, Δη. Εά. υπ᾽ αὖ- 



ΚΕΦ. ΧΙ. 
΄ 3 δ ᾿ς 9 »’ 

34. τούτων ἔνδον, ὅσα ἐᾶν ἔνδον ἧἦ, ἀχάϑαρτα ἕφςαι, χαὶ αὐτὸ συντριξήσεται. 

ἐϊ 
' ΝΣ Ἵ 

2 Ὶ 

53 
΄ "» ΄ ὯΝ [4 95 Ὅ.Ὁ0 8. 3 Ν 9. » ’ὔ ϑ᾽ ἐ »0 

39. σπέρμα, χαὶ ἐπιπέση τῶν ϑνησιμαίων αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτὸ, ἀχάσϑαρτόν ἐςιν ὑμῖν. 

40. 

᾿ 

1] 

ΛΕΥΎΥΙΤΙΚΟ Ν. 

Καὶ τᾶν βρῶμα, ὃ 
’ Ρ ᾽ Δ ΚΞ .᾿ ΠῚ 

ἔσϑεται, εἰς ὃ ἂν ἐπέλϑη ἐπ᾽ αὐτὸ ὕδωρ, ἀχάϑαρτον ἔς αι" χαὶ πᾶν “ποτὸν, ὃ πίνεται ἐν παντὶ 
3 ᾽ὔ 32.»ϑΝ » » 

ἀγ[είῳ, ἀχάϑαρτον ἕςαι. 
Ν “ᾶρ,«φᾳφΦἋἫῥΔ ὉνΝ. » 7 ϑνι.. »- 7 » “,Ι 5» 5 ϑ ν». » “ 

Καὶ τᾶν ὃ ἐᾶν ἐπιπέση ἀπὸ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτὸ, ἀχά- 

ϑαρτον ἔςαι" χλίξανοι χαὶ χυτρόποδες χαψαιρεϑήσογται" ἀχάϑαρτα ταῦτά ἐς!, χαὶ ἀχάϑαρτα 

ταῦτα ὑμῖν ἔσονται. 
ε Ν ε , ἰδ ͵ 9 .0 φ ,’ “Μ 

ὁ δὲ ἀπ)όμενος τῶν ϑγησιμαίων αὐτῶν, ἀχάϑαρτος ἕςαι. 

8. αὐτῶν ἐπὶ πᾶν σπέρμα σπόριμον, ὃ σπαρήσεται, χαϑαρὸν ἕςαι. 

Πλὴν τσηγῶν ὑδώτων χαὶ λάχχου χαὶ συναγωγῆς ὕδατος, ἕςαι χαϑαρῦν" 
ϑ Ἁ, ΝΥ Φ 4 9 Ά, φο ξ΄ 

Εὰν δὲ ἐπιπέση ἀπὸ τῶν ϑνησιμαίων 

Ἐᾶν δὲ ἐπιχυϑὴ ὕδωρ ἐπὶ πᾶν 
Ἐὰν δὲ ἀποσάνη 

φῷ φῷ Φ »" ςφ2«. κμο [.] ρϑ ε ες ΄ φο ’ 9 »᾿»Ὁ » Ρ 74 Φ 

τῶν χτηγῶν, ὁ ἐςιν ὑμῖν φαγεῖν τᾶτο, ὁ ἑπόμενος τῶν ϑγησιμαίων αὐτῶν, ἀχάϑαρτος ἕςαι ἕως 
[ἐς ΄ ς, “ ᾽ ,’ ΙΑ φ6 ’’ ’ [κω »Ἦ 1 ΄ ἝΝ, 5 9 ΄ » 

ἑσπέρας, Καὶ ὁ ἐσθίων ἀπὸ τῶν ϑνησιμαίων τότων, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, χαὶ ἀχάϑαρτος ἕἔςαι 

Τῶν ΤΠΆΓΡΟ 130. ἴνδον κι -- ἴνδον 5] α ροϊεεπια εἰ 40 Ὠἷ5 ἱπῖοτ- 
ἴλεσις (ορῖ. κα ἔνθον 1 Ατπι. τ. αἰΐίφις. Ατῃν. Ἑὰ. ὅσα) 
φαυοδζμπφυς Ἄττην. 1. αἰθδίαιις ποπμ}}}}}. 40 φαοιίεεπφας Δτιγεπὶ ( οιά, 

τεῖϊᾳι!. Αστπ. ΕΜ. ἐὰν 2] α 74. ἂν τό, ςς, ςό, ςγ, 64, 73» 
72. 770. 8ς, τού, 129. 110, 111, 134. (οηρὶ. ΑΙΔ4, (αι. Νίς. α 

((ς) 1ο. ἔνδον 5] η ἐνδι ς:. ἣν ενδ. 11. ἐκ ἐ]1ο βδἔιυύ' δῖλν. Μοίᾳ. 
ἐκίν: τὴν Απῃ. τ. αἰϊφις. Αὐτη. Εἰ. ἀχαϑαρτα) αχαϑαρτον 

ΨΙ, ς8, 72. Οεοῖσ. Αγ. τ. ἰϊΐφυς. Αγην. Εα. ἔγαι---ἴςαι 

ἴηι ἐοῖη. 34} α αἰϊεγῖγ. εἴ αυαρ ᾿ἷς ἱπιοτίαςοης σ8. χαὶ αὐτὸ] 

χαι αὐτοῖς 7ζ. 4᾽ 4: ἹπίςΤροῦτΟ ἀτίςιίο δίλν. α χαὶ Οδοῖζ. συν- 
τριξήσιται) συντριψεται 74, τού, 134. μϑδιυ " 75: Ἀππ. 1. 
αἰηυς. Ατπι. Εά. " ὌΝ ΣΑΣ : : 

ΧΧΧΙΜ. Καὶ τᾶν τὃ---τκαὶ πᾶν ἰπ ςοΠ|. ἐΑ τ ὈΓΙΠΙΔ εἴ αι 

ἐϊς Ἰπιςτ]αςοπῖ το. ἴσϑιται) ἐσϑιται Ψ]], ς3, ς8, 75) 120. 
(οπιρὶ. εσϑιτε τς, ς4.,) ςς, 71) ὃς. ΑἸά. διν. σϑιετε 72. εἴ ἤς 
Ρήπιο, [ςἀ ισϑιέται ἐλ σοιῖτ. τό. εἰς ὃ ἂν ἱπ.} εἰς ο ἐν ἐπ. ΠΠ, 
1Ν΄, 53» ςξν φύν 75» 77. Οὐπηρὶ. Γρῦς εἰς ο ἂν ἀπιλϑὴ ΠΠ. Βαθεῖ 
τ Δ ἰδἷ, (εὦ ἱπίϑη! ἴῃ «βαγαξῖ. τλϊποῦο, Αἰεχ ἰκ φιεσσιμηφης Ὁὐπεν 

Δι. ἱπ᾿ αὐτὸ} ἐπ᾿ αὐτου 15) ὅό4. επ᾿ αὐτὼ τού, 130, 131» 
1:4. απ αὐτου ζ9ς. ρὲ ἐϊΐϊμπ Αὐσς. κα ϑιαν. ὕϑωρ] καὶ 
ἐπιπισὴ τῶν ϑνησιμαιων αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτὸ τ, 30, 74, γό, ὃς, τού, 
110, 134. Ἐ ελήεπι, πῇ φυοά ἐπ᾿ αὐτω πιρυκαπι, ς2, ς7,), 73ν 77» 
1311. Ολ Νίς. ἘΦ ἡγαπ (ορῖ, σό αφκα ἐἸἔἶπς Απῃ. τ. δἰ χφυς. 

Ατπὶ. Ἐά. ἀφια “Π|5 φυα ἦος αὐϊμέκγ Αταῦὺ. 4. ἔςαι τ} ἐξαι 

μιν ΝΠ], Χ, 18,10, ς3, τό, ς8, 9, 04, 71, 73» 128, 129. (οπιρΐ, 

ΑΙά. 1ἱρῦς Αὐρ. δίδν. Οεοῦζ. ἐγιν υμὶν τό, ς2, ς7, 77ν 83, 130, 
131. Οἱ, Νὶς. πᾶν 2] , {3. ὃ 25] οὐ ζῳ 75. ὁ εν 
,2. πίγετα) πτχι )ς. πινίτε τς, τό, ςῳ 118. ΑΙΜ. Τρ 

δίλν. πινήτε 72. παντὶ ἀγί.) παν. ἐργὺ αγί. (ἢς) ς3. δος 
«αὐ κἴο σὐπὶ ἀπιουΐο ἱπίεγροηῖο Αγ. 3. ἄκαϑαρτον 2] ἀχα- 

ϑαρτίῷ» (ῆς) 130. ἔς. 2] δὴν! υοδῖς δἷδλν. Οἴτοχς. Ἡ Μκώ 

(Ἰ οτσ. ἔγαι χ᾿-πίζαι κ᾽ ἴπ σοπι. 3} α αἰϊσπιῖγ, εἴ αυιδ ἰιΐα ἰηίογς 

Ἰβςεηῖ)ς, τοῦ. 
ΧΧΧΜν, Καὶ 1] , τς. Οοογς. πλ.} τ ας (ς) 19. ομι- 

"ἶσα (ορῖ. δ] ἐφ᾽ οἿΝ, ΧΠ], 19, 55. ς8, γ6, 1το8, 118, 134. 
ΩεογΖζ. Αγπι. 1. αἰϊΐᾳφυς. Αππη. Εά. ὥς, [ἃ] ἐφ᾽ ἴῃ οἰιαγαξξ, πιίποζς, 
ΑἸεχ. ἐφ᾽ ς3, ςό, 129. Οοπρΐ. ἐν} ἂν ἸΥ͂, τό, ς3, ςς, ςό, 
«8, ς0, 73» 74. 76, 82, τοβ, τιϑ, 131, 134. Οοπιρὶ. ἀὐον- μἐπι- 
κισ:} τίσὴ ς3. Αἰεχ. Οὐονγ. εμπισὴ τό, 18, 30, ς7, 49, ύᾳ, ;2, 
53, 77, 82, 8ζ,) 128. ΑΙά 1ἰρῦ Ολι. ΝΊς. αὐτῶν) α 7γ2. ϑἷλν. 
Οὔἴτον. πη. 1. αἰϊᾳφις. Απη. Ἐά. ἐπ᾿ αὐτὸ] ἐπ᾿ αντω ς4, ζο, 
522.) 73ν 131. κι δίαν. Οἰἶζορς. Ατπι. 1. αἰαυό. Αππὶ. Εἰ. ἀχά- 

ον) Ἔ τατὸ ςς. κλιξ.) καὶ χλιδ. το, τοϑ, 118, Αγδῦ. 1. 2. 
αἰίηυς. Απη. Εά, κριίδανοι Χ. 1[ἰρί. κλινοι, πιᾶγρο 

8-, καϑαιρεϑήσονται) καϑερισονται Υς. χαϑαρισθησονται δὲ5 
{τ ρυη 53. ἰξχρϑυσονται πιᾶγρο Χ. Πρ, ἀκάϑαρτα Ι “- 

ἀχάϑαρτα 29] α αἰτεσιῖγ. εἴ αι 5. ἱπιεήαςεπῖ 19, 29. ἀκά- 
ϑαρτα 1. αδονιπαῤ᾽α Ατῆν. τ. αἰϊίφυθ. Αστι. Ἐά, -Ὁ ἐαεὶμε ϑῖδν. 

Οἶἶγος. φωσηίαι ρμγσπηιπε Ασα. 3. Θεοῦ. Ατπι. τ. αἰ φυς. 

Ἀπη. Εἰ. ταῦτα 1] «ΑΙ, τς, τό, ς, ς3,) 54.) ς᾽» τό, ς7), ς8, 
ζου ὁ 73, 742, 73.)6, 82, τοῦ, 128, 129, 130, 1319 134. (δῖ. Νὶς, 

δίαν. Οὐοισ. ἐγι] ἐρᾶν 18, 53, ς6, γ4. (οηιρί. εν υμιν 73, 
ιοϑ, 118. καὶ ἀχαϑ. ουπὶ 44.} α 1ο8, 118. ἀἕἔκαϑαρτα 2. 
πον βώγμα Οςογρ. ταῦτα 2] αἴἰνν, ΝἿΙ, Χ, τς» τό, 18, 109, 52) 

43» 50 56) ς7, 58, ς9, 64) 72, 74, 755 76, 77, 82, ὃς, τού, 128, 120, 
131) 134. (οπιρί. ΑἸ4. 11ρ΄. (αι. Νις,. Οορι. ϑίδν. Οἴτος. Οσεογρ. 
ΛΔππ. τ. αἰΐφυς. Αππ. ΕΔ. υπηςὶς ἰηοϊυάϊς ΑΙοχ, ὕω, ἴσ.) ἐσ. 

ὑμ ἵν, Χ, τό, 18, 2, ςό, ς7, ς8, 64, 77, 82, 8ς, 128, 110, 131. 

(οπιρί. ΑἸά. 1ιρύ, Οαῖ. Νὶς, Οὐοοῦρ. ἐγανρ ὑμ. 19, 539 ξ4) 74» 

) ζ9 76, τού, 134. ὑμῖν ἐξὶ' ς95) 272. Ψοόϊ βη! δῖαν. Οἰἶγος. Ασπι. ι. 
αἰφυς. Ατη. Εά. 

ΧΧΧΝΥΙ. τηγῶν] πηγην τό. καὶ λ. καὶ συν. 8.} συν. υδ. 
καὶ Δ. 16, ὕϑατος) α 128. ἔς. καϑ.} ἐς. καϑαᾶρα 74, 7ς, 

τού, 134. δῖαν. Μοίᾳ. ἦρος αυίεπι ρώγασι οἱ Οεοτσ. “πὶ ρωγα δῖαν. 

Οἴἶγοζ. φιισ βυγα εγμη υοὐϊ, Αταν. τ. 4] 14ις. Αὐτ. Εὰ. ἔραι τ 
--ἴραι 25]. ῥηπνυπι εἴ αὐ ἢ᾽5 ἰηϊεδοςηϊ 10. ὁ δὲ ἀπΊ].] αἰ τυπὶ 

ἴη4η. τιοΒ. παρεῖ ο ἤιργὰ ᾿ἰποδιπ, εἴ. δὲ, ς9ς. εὐ φυὶ ἰααχὶ ϑίδν. 
εἰ ογμιμὶ! φμὶ σπσαὶ Ατίὰ. τ. δἰἴίφυς. Ασπι. Εά. τ. ϑινησ.---τ. 

ϑιγησ. ἴῃ φοπΊ. 37) α δἰϊετιῖγα εἴ αι 115 ἰηϊετ)αςεης Αταῦ. 4. τῶν 

ϑνησιμ. αὖτ.) π΄ασης αχαϑαρσιας ψνχος των ϑν. ς 4, τς, ς8, 74, ΠΝ 

γ6, τού, 134. " οππένε ἐπε μμἑμίαπ απ ΟΝ ἡ ΙΟπόῦτα πε ἐρίογαπε Σ ἐν 
Ἡείγ «ἢ. : Ε “Ἵ 7 

ΧΧΧΨΠ. Ἐὰν δὲ] εἰ Α.'ὶ 5ϊλν. Οἶτορ. ἐπιπίση] ἐπτιπισε τ᾿ ΩΝ 
75. «μπισὴ τό, ς7, 73ν 131. (τ, Νίς. Ὁ φυνίάσααπε Αττῃ. τ. 

αἰΐφυς. Αππ. Εα. ἀπὸ] α ὟἿΙ, Χ, τς, τό, 18, ςῳ ςό, ς7, ς8, 

49, 6 73» 78» 77, 85. 120, 130, 131. ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. Εἰὶρῦ, Ὁ, 
Νίς. σπίρμα--σπίρμα ἴῃ Τφουι. 38] α αἰτεγυῖτ. εἴ ιιας ἰἷς Ἰηϊοτ)Α.- 
ςεηϊ γ)ς. σπ. σπόριμ.) σποριμ. σπ. ΙΝ. , σπόριμον Αταῦ. 3. 
σπαρήσεται] σπειρεται 39, 118. Αἰά, Αγδὺ. 2. 

οοττ. (τὰ ἀκαϑάρτον ρείπιο, τοό. αχαϑαρτον ὑυῆς 1 ς, 54, 74) γό, 
120. 134- Οορῖ. Αγαῦ. 3. ἔργα.) ἐγιν ν΄, ΝΠ, τό, ς7, το, 72, 
723, 120, 110, 1311. Οοιιρί. (τ, Νὶς. ἐγὶν ἴῃ σπιδγαίς. τηΐπογο Αἴοχ. 
ἐξαι ὑμῖν 10. 

ΧΧΧΥΙΠΙΠ. ἐπιπίσῃ) ἐπεὶ ἐκ φε ἶσνανε ἐς Αττῇ. 1. αἰϊΐιιο. 
Ἀπῃη. Ἑά. τῶν ϑνησ.] α πεογεἰοίαίς δίδν. Δοίᾳ. Αγ. σ.Ἅ ταν ὑπ 
Απῃ. Εὰ. ἐπ᾽ αὐτὸ) ἐπ᾿ αὐτῷ γ2, 111. ΟΔῖ. Νὶς. α Απῇ. 
αἰϊΐφυς. Απη, ἘΔ. ἀχαϑαρτόν) ἀκαϑαρτος (ἔς) ᾽ς. ἐξιν 
ὑμῖν} υμ. ἐξιν τςν 129. ἐρᾶν υμ. ι8, 30, ςῳ) 57, 729) 74), )ς) τού, 
1ο8, ε18, 134. Γ᾿ρύ, δἰαν. Οἴἶτοχ. Ασγπ. 1. αἰϊΐφιις. Απη. Ἐὰ,., δε 
ἐἰμα νοδὲε Οτοῦς. α ὑμῖν Αταῦ. 3. 

ΧΧΧΙΧ, Ἐὰν δὶ] εἰ, ΑΙ Απῃ. 1. οἶποϑ.} - φμίάφκαν Οορῖ. 
τῶν κτην.) ἀπὸ τῶν χῆ. 1, τό, 30, (4, 57) 59, 74» 78» 77» ὃς, τού, 
128) 130, 131)134.- Αἰεχ. (δς. Νὶς. Οορι. δῖαν. Μοίᾳ. Απῃ. χ. 
αἰ ϊἴφυε. Απῃῃ. ΕΔ. «4 ρέζοιε Ἑυπὴ ἀπιϊςυο δίδν. Οἰἶγος. δ 
ὑμ. φαγ. τῆτο] τουτο ἐςὶν ὑμὶν φαγ. 18. 
19. Οἐγιν τουτὸ ἐφ᾽ ὑμῖν ΦΧΎ. τοϑ. 0 εξ τούτου υμ. φχγ. γι- 
ὁ ἐξὶν ὑμ. οὐχ ἐξεξιν τουτὸ ΦαΎ. ιξ. 0 ἐξιν τουτουμ. φχγΎ. ΝΙ], Χ, 
30, 54. ςζ, ς8, ζ9, 72, 755 118. ἱρύ. εἰ ἔς, (δὰ τοῦτο ουὔπὶ “ὦ πο- 
ταῦ, ΓΝ. ὁ ἐξὶν υμ. τοῦτο φαγ. 11, ς3, ς6, εἴ ἔς, [δὰ τοῦτο ςιπὶ κι 
ποῖδῖ, ΑἸεχ. ὅ ἐρὶν ὑμ. τοῦ φαγ. τὰτο Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖς ρτίπιδ, ςἴο. 
λτατο ϑῖλν. φωφά οἱ εὠϊῥίίς Θεοῖς. φως εἀϊῥῥϊα ἕμπε Αττι. σ. 
φυοα υοὐΐ: εαὐἰϊῥιίε ΟἹ Αττηςηὶ (οὐ, αἰϊϊ, Ατη. Εα. τῶν ϑγνησ. 

απὸ τῶν ὥγησ. 18, 74, τού, 134. Απῇῃ. τ. αἰϊΐφιδ. Ατγπι. ἙἘά, 9)γγ. 
σιμ.-τϑνησιμ. ἴῃ ςοπὶ. 49) λ ΡοΙπγεπιαπι εἴ 4ι55 ᾿ιἷ5 ἰῃτετ]οεπὶ ς 3. 
ἔςα!] -Ἑ υμιν 75. ἑσπέρ. -- ἱσπίρ. 'ῃ σοῃ). 40] κα αἰζογυῖς. εἴ 4085 
ἢϊ5 ἱπιο)αςεπί 29, (4) 7.) 106. 

ἐςὶν 
ὁ ἐξὶν ταυτὰ ἐφ᾽ υμιν φαγ- 

ΧΙ,. ὶ 6] καὶ τζας ὁ 19, 118. λα καὶ 82, 134. ἐσθίων] 
ἐσϑὼν τό, 30, ς ςν 57, 64, 73, 77» 139, 130) 131. ἐχβυρσεύων πιαγρο 
ΙΔρί. ἀπὸ 1} α 19, ςς) τοβ, 118. ἀπὸ τῶν ϑν. ι"--ἰσ- 
πέρ. 13} α ἴδο εἴ αι65 ἰϊ ἱπιογαςεπε Απτη. Ἐά, τάτων] αὐτων 
τό, 30, ζ2) τό, ςγ, ς8, 64) 73, 74) 76, 82, 128, 129, 130, 131, 134. 
(οπιρὶ. ΑἸά. δι. Νῖς. ϑίαν. Οἷἶςγορ. Θεοῦ. Αγπιεηὶ Οοάά, δἱἱ- 
4υ]. αλυνεῖ 1] σλυνειται 72. ἔανε! δῖᾶν. Οἰἶτορ. ἐπρηγης 
ἐγ εἰ ἰαναδὴὲ Διαὺ. 1. ἱμάτια, 15} -Ἐ ἐἄντου ΙΡ, ς8. “ αὖα 

καϑαρὸν} Ὡς εχ 

24;  Αὐροὶ: ε7 ψενεοής, 

΄“ν ἀὐν ἐρνὴ 

δὰ χα. 

1:Ξ 
μέ. 

᾿ ΑΙ κι: ΝΣ 

ὁ διτε γε" γαδα μδι 

Δ Ῥιδνλιι. 1 ΄ 
σἰκωνος ς ᾿ 

-. «ἕι!, . 7 , 

4 Ὦ ΓΙ 

᾿ς. ,7 δὲ τα ΤΟΥΣ 

4 

τ Ὁ 
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""ὸῸὰῸ » 9 



Ν 

ΛΕΥΎΥΙΤΙΚΟ ΓΝ. 

-Ὁν ε ’ Ν ε »ἤ 5) ἈΞ , ὦ 3 κ0 φᾷ ,ε » ", ΄ Φ“ ᾿ 

ες εἐσπερᾶςζ" χαϊ ὁ αἰρὼν απὸ υνησιμαίων αὐτῶν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, χαὶ λάσεται ὕδατι, χαὶ 
» “2 » Φ ε 4 ςφ φο ε Ν᾿, ΑΨ ϑς ρὸ φ 4 δ᾽ ἰων ς μρῳ 

ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. Καὶ πᾶν ἑρπετὸν, ὃ ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς, βδέλυγμα ἔφξαι τᾶτο ὑμῖν, 
ὃ βρωσήσεται. Καὶ πᾶς πορευόμενος ἐπὶ χοιλίας, χαὶ ππᾶς ὁ «πορευόμενος ἐπὶ τέσσαρα δια-- 

παντὸς, ὃ πολυπληϑεῖ “ποσὶν ἐν πᾶσι τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς ἕρπουσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ φάγεσϑε αὐτὸ, 
ΦφΦ, ΕΞ ν»ῸὉ 9 ς 3 Ἁ.᾿ ᾽ὔ Ν, Ν, ε ἰϑὰ ἰῶν Ρὸ ε ρὸ ρϑ Φ 

ὅτι βδέλυγμα ὑμῖν ἐςι. Καὶ ὶ μὴ βδελύξητε τὰς ψυχᾶς ὑμὼν ἐν πᾶσι τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς ἐρ-- 
»νΝ ᾿Ὁ ρ᾿ . » » 3 ΄ Ν ᾽ 3 Ἄἄξι Ψ 9 2 » |͵͵““,0ςετ Φ 

πουσιν ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἃ μιανθήσεσθε ἐν τὅτοις, χαὶ οὐχ ἀχάϑαρτοι ἔσεσθε ἐν αὐτοῖς, “Οτι 
3 ΄ 9 ,’ ε . Ἁ ς » Ν ἐε ,’ ΝΟ Φ, Σ »Ἤ᾽ Ψ φ ’ 9 ΄.κ.ᾳ ΄ 

ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν" χαὶ ἁγιασϑήσεσϑε, καὶ ἅγιοι ἔσεσϑε, ὅτι ἁγιός εἶμι ἐγὼ Κύριος 
ὁ Θεὸς ὑμῶν" χαὶ αὶ μιανεῖτε τὰς ψυχᾶς ὑμῶν ἐν “πᾶσι τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς χιγουμένοις ἐπὶ τῆς 

“ιόο ΦΡ, »,. 9 7 ε » Ν ες: “᾽ὃὮ᾽. 5» ρ᾿ ς5 ἢ Ψ ες: “Ὁ , .Ψ 
γῆς, Ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ ἀγαγαγὼν ὑμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου εἶγαι ὑμῶν Θεός' χαὶ ἔσεσϑε 
4 Ψ σ᾿ ’ 9 3 Ἁς ᾽ 

αγιοί, ὁτι αγιὸς εἰμι ἐγὼ Κυριος. 

ΝἹΣ, τδ, τϑ, το, 52) 53) 57» 73» 74.» 76) 77ν 82) 8ς, τοϑ, 128, 130, 
121) 124. ΟΟην!. Αἰά, (δῖ. Νῖίς. Ογζ. ΑἹ. 1, Ῥατῖε ρυϊπιᾶ, ς το. 

Αταῦ. 1.2. 8ιαν. Οσεοῦρ.0 -Ἐ αντου καὶ λουσεται υδατι 74. -Ἐ εα- 
ἄκη), (εὰ καὶ λέσετ. ὕδ. της ἱποῖυ8, ΑΙεχ. -Ἐ εἰκς, εἰ ἰσυαόὶ! ψέσιει- 

ἑρίανι ἀσμα Αταῦ. 3. ἔγαι 1] ἐνὶ ἐΠ|ε Οεοτρ. 
ἔσπ. 2.1 ,, 4Ἰτεγιτγ. εἴ 4112 115 ἱηϊετδοεηϊ 72. 
λύσεται ὕδατι, καὶ καϑαρὸς ἔξωι Ογτ. ΑἹ. 1]. ς. ἀπὸ 2] ΑὟΟΙ!, 
22, ξτ, γ5, τοϑ, 118. ΟομρΡὶ. ϑνησιμ. 23] τῶν ὃν. 18, 20, ς 4) 

ς 7, 64) 74) 7857 77» 825) 8:7) τού, τοϑ, 118, 128, 129, 134. ΟΟΠΊΡΙ. 
ΑἸά. 1 Πρ. αὐτῶν 2] ἐΠἕμς Οεογρ. πὐλυνεῖ 295] Ἰαυεί δῖαν. 

Οἴἶϊος. ἱμάτια 22] Ἔ αντου ἸΝ, ΝἼΙ, τό, 18, 19, 30, 52) 53» 

κό, ς7,) 58, 59, 645) 73ν 74» 76, 77, 82, 8ς, τού, τοϑ, 128, 129) 130, 
131. 124. Οομρὶ. ΑἸά, 11ρί. Οατ. Νὶς. Ογγ, ΑἹ. 1. ος. Αγῦ. 3. 
δῖαν. Οεογῦρ. Αὐτη. τ. αἰαιθ. Ασπτῃ. ΕἘὰά. -ᾧ ἰάεπι ἱπ ομαγαέξ. πλΐ- 

πογε Αἴεχ. καὶ λέσετ. ὅδ. καὶ λουσομᾶι το σωμα αὐτου υδατι 

(6τ) τοϑ. οἴ, τό, 19» 30, 4» 579 73» 75» 77ν 82. 85) 128, 130, 
121. Οδὲ, Νίς. ΑΥδΌ. 3. δῖδν. Οὐἶϊιος. Απῃ. σ. δἰψυς, Αππη. Ἐά. 
υποὶς ἱποϊυάϊε ᾿ΑἸεχ. αν καὶ Οεοζρ. καὶ ἀκάϑαρτος 2.1 καὶ 
ακαϑᾶαρτον (ῇς) τς. εἰ ξγοίαπαίις Αττλ. 1. αἰϊῖχψυς. Αὐτη. ἘΔ, α καὶ 
δίαν. Οἰἶζσορ. Οεογρ. 

ΧΙῚ. ἕρπει} ἑρπὴ 7ς. ἐμπεσὴ καὶ ἐρπὴ ξ3. τῆς γ.} γαεῖεηι 
ἐεγς Θεοῖς. ἔραι τῶτο ὑμῖν, καὶ βρ.1] ἐξι' τοῦτο ὑμὴν ον βρ. 131. 

ἔξα!] ΑἿΝ, τς. ἐρὶ ΝΙ], τό, 18, 32, 52) 54) 55» 56, 57») 58) 59. 
64, 72) 735» 749 757 775), 82) τού, 128, 129, 110, 1319134.. (οηλρὶ. ΑΙά. 

(αι. Νὶς. Θεοῦ. δῖαν. Οἴἶτγος. ἔς. τοῦτο ὑμ.} τουτο ες. υὑμ. 
ΠῸΝῚ], 18, ς4,) ςς), ς8, 72, 75, το8. 1ἰρῦ, ἄς, {εἀ ἔςαι υμοἷϑ 'π- 

ἑσπέρας τ] Ἢ καὶ 

εἷυΐ, ΑΙεχ. τοῦτο υμ. ἐς. 19. τοῦτο ἐς. 71. κα τᾶτο ἈΠ}. 1. 
αἰΐψυς. Ατη). Ἐά, ᾧ βρ.] και ου βρ. γ2. Ἀπη. τ. αἰΐΐψις. Ατπῃ. 

Ἑὰ. 
ΧΙ. Καὶ 15] «4. δῖαν. Οἴτορ. σθοῦρ. τᾶς ὃ πορ. τς 4] 

λ ὃ 54,75. ταν πορενομενον ΝἼ], 18, ς8, 9, γ2, 129. (ΟΠ). 
ἴσαν τὸ τορενομ. 5. ἴσαν ο τπορευσεται 74γ γὅ, τοῦ, 134. 

φμε υαάε! Ἀπ. 1. αἰϊχας. Ασὶ. Εά, κοιλίας] κοιλιὰ ς8, 72. 
ῬΕ1ο 1, ττ4. -Ἐ εἶκε ΑΥδῦ. :. 2. (ὐορῖ. Αγῃ. 1. αἰΐφυθ. Ασπη. Εα. 
καὶ “1 α Ρο ]. ς. Αγ. 1.2. ἐπὶ τίσσ.} δια τεσσ. 10, ς2, 7, 
5.3, 77, 82, 130, 121. (δῖ. ΝΊς. τέσσαρα] τεσσάρων 11, ΤΥ, ΝΙ!, 

Χ, τς) τό, 18, 29, 30, 32, 2, 53) 545 οὔ, 57) 68, 59) 717) 72» 73, 76, 
5) 8) τοϑ, 118, 128, 129, 130) 1319 134. ΟΟπ)ρὶ. ΑἸά. 1,ρ(, 

απ. Νις. ῬΠΠΪο 1. ς. διαπαντὸς} εως διαπ. ς.ς8. κα {4. δῖαν. 

Οἴἶτος. ὃ τολυπλ. τοοσὶν] ὦ τοολυπληϑ τόοσιν (ἢς) ς9. ὁ 
ἀποπληϑη ποσὶν (Πς) 72. κα ποσὶν τό. εἰ ογιπε νπρζείρες ((εὰ ονεπό 
πηςἷβ ἰπο]υΐ.) 8[αν. Μοίη. δἰ ργαυηϊταης Αγϑῦ. 1. 2. ἐν πᾶσι] 
κέν ΙΝ. α πᾶσι 72. τοῖς ἑρπουσ.} φασι β Οεογς. 
2απὶ πῃ. 1. αἰΐᾳυς. Ατπὶ. Εά. ἐπὶ τ. γι-- ἐπὶ τ. γ. ἴῃ “ΟΠ. 
437 α αἰϊεγυσα εἴ φυδ 115 Ἰητετ)οεηξ 63. τῆς γῆς} τὴν γὴν 71. 

ΟἼ1711: 

φμοξ 76. 

αὐτὸ] αὐα τό, 18, 32, ς2, 545 579) 58, 9, 73» 749 77» 85») 130) 131. 
Οδι. Νίς. Οορῖ, διαν. Οἷἶτορ. απ αυτα (Άς) 72. α Ατπ.. 1. αϊ΄- 
4ε. Απτη. Ἐά. βδέλνγμα] βδελυγματα ς 4. ὑμῖν ἐς] ἐριν 

ὑμ. 4) 72.) 73. Οεοῦρ. “Ὁ ὑμῖν: ἐς. ΙΝ. ΑἸεχ. τετό ἐς. (οπρὶ. 
τοῦτο ἸΏ ΠῚ 19, 108, 1:18, 9 ἤος νοδῖς ΑΥτ. τ, δἰἥαιθ. Αγηι. 

Εά. 
ΧΙΙ͂, μὴ} α 1, ᾿οϑ. βϑδελύξητε] βδελυξετε το. [βδελυξ- 

βδελυξητε, εὰ μολν Πιργαίοτιρῖ. (1. 6. μολυν, γσ]ε 742 γ6. τού, 1334. 

ὩΣ μόλυνητε ἰεσεγεῖυγ) Υ1]. τοῖς ἕρπετ.} Ὀ18 {οτρῖα τοῦ. τοις 
᾿ ἽἼ ""- 5..." ο» 

ἕρπουσ.} φισ γέραη Ἀπ. 1. αἷϊϊαυς. Αὐττ. Εα, ἐπ' τῆς γ.] 
Ν 4 

. Ἶ ᾽ δ ἐδ ᾿ ΄ ᾿ 
-« ὈΓριχτυηΐ ΠΥ, ΑἸοχ. χαὶ δ μα. ἕν τὰτ.) α 72. κα χα! ἐν, 

ἑσπ. τ-- 

Οὗτος ὃ νόμος περὶ τῶν χτηνγῶν χαὶ τῶν ππετειγῶν χαὶ π“ά- 

σὴς Ψυχῆς τῆς χινουμένης ἐν τῷ ὕδατι, χαὶ πάσης ψυχῆς ἑρπέσης ἐπὶ τῆς γῆς» Διαςεῖλαι ἀγα-᾿ 

ις. Θεοῖς ὁ μιανϑήσ.) αὶ μὴ ἀνϑήσεσϑε (ῆς, ἰεσ. αὶ μη μιανϑ.) 
ι6, 1᾿ρί. ου μη μιανϑησεσϑαι )ς. κὶ μὴ μιανϑήσεται, [δὰ ἤιρεῦ 
ετ εἴ σ Πιρταίοτρτυπι (νοϊαῖς ἔοτῖε οςοττεῖζοσ υἱ μιανϑήσεσϑαι Ἰεροτε- 
ἴυγ, παπὶ νἱάε ἴῃ ἐσεσται ρᾶιΐο ἴῃ) ς 4. 
δαν. Οἴτοσ. Αυπ). ᾿. αἰΐφυθ Αστη. Εα. καὶ οὐκ ἀκαϑ.} α οὐπὶ 

ἴ44. ς3, ς6. οὐχ ἀκάϑ. ἔσ.] ἀκαϑ. εκ ἐσ. τό, 32, 73) 77, ὃς, 
130, 131. (αἵ. Νίς. οὐχ ἐσ. ἀκαϑ'. 30, 75» 1ού, 134. ϑἰλν. Οεοι. 
Απιῃ. 1. αἰΐᾳψυε. Απῃ. ΕἘά, κκ ἐσεσΐαι (ἢ) ἀκαϑ'.. ς4. 
τοῖς] κα ξ τ. ἐντδτοις Ν]], 128. ΑἸά. 

ΧΙΙΝ. Ὅτι] α ς4. 71) 7ς. Αγηϊ. σ. αϊϊφυς. Αγπὶ ἘΦ. ἐγώ 
εἰμι Κύρ.7 ἐγω Κυριδ 82. εγὼ αγιος εἰμι Κυρ. ςς. Οεοτρ. ἣν 

-ικοαν. ὁ Θεὸς ὑμ. τ" ---ὖ Θεὸς ὑμ. 2.1 κα αἱ- 
ἰεγυῖτα εἰ 4128 ᾿ἷβ ἰηϊεήαςεῖ τό, 27. κα δλάεπι ἴῃ ἴδχίι, ἐδά χοσθηῖίοσ 

γηδηι15 δά ουρῆϊς τηαγρίηὶ καὶ αγιασϑησεσϑε, καὶ ἀγιοι ἐσεσϑε, 131. 
καὶ ἀγιασϑ. καὶ ἄγ. ἴσ.] κα καὶ τ᾿ ς3. κ καὶ ἄγ. ἔσ. 10, ςς, 71, 
130. Οορῖ. κ καὶ ἁγιασϑ. Αγ. 3. Ροΐξ ἁγιασϑ', ἀεείξ [0] Ἰππ|, 
εἴ υἱχιε δὰ Μωνσην ἰπ ΤΔρ. Χἰϊΐ, 1, οπχηΐᾷ αὶ 73. ἅγιοι ἔς.} ἐσ. 
μοι αὙ-. 19, 1οϑ, 118. ἔσ. ἅγ. Οοπηρ!. Ατς. 81αν. Μοᾳ. καυπᾶὶ 

εβοις Αὐρ. 4118]. οὔοίε (απᾶὲὶ Ηϊϊαν. ἅγ. εἰμι ἐγὼ Κύρ.] ἔγω 

ΧΎ- Κυρ. 19) 5) 88) 95) 72) 118. εγώ αΥ. εἰμι Κυρ. γ4) τοϑ, 129. 
ἄγ. ἐγὼ Κυρ. Ἑυΐ, ἴϊ, 388. ἐγὼ ἄγ. εἰμι Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶτῖς ἐεουπήα, 
63. ἩΠΑτ. εἰ ἐρὸ (αμπέίμ με Ἰπποςεηῖ. (μαμόης αὶ ΑΥδΌ. 1. 2. 

εἰμι 231 Ἢ εἶμι ΑΙοχ. Κύρ. ὁ Θ. ὑμ. 21 Ἢ ργαπιυπς ΓΝ, 

’ 

τούτοις] αὐτοῖς δ ὅ-. 

ἢ ᾽ 
εν αὺυ- 

ΑἸεχ. καὶ ε] καὶ καὶ μὴ ζῴῳ 75. μιανεῖτε] μιάνητε 9. χι- 
νεμέν.}) ἐρπουσιν τηᾶγρο Χ. Τὰρ. 

ΧΙΝ. ἐγὼ εἰμι 15] α εἰμι ΙΝ, ς7ν 75. εἰμι ἐγὼ ς4γ11:.. Κύ- 
βιος 15]. 131. Ζοπιίπμς υογμνμι Οοοῦρ. - οι: σοβγωνι Οὐρὶ, 

Αγ. 3. -Ἐ δέω: οὰπὶ ἀγουϊο Αγπλ. 1. αἰΐφις. Ασα. Ἐα. ὃ 
ἀναγαγὼν} ο αναγὼν 128. ΑἸά. φαΐ εἀμεεδασι Οεοῦρ. Αγῃι. 1. 
αἰἴαυς. Απῃ. Ἑά. γὴς] τὴς γῆς ἢς. ΑἰγύπἼου] “Ἐργρείογαπε 

Ἀπ. 1. δίαυς. Απῃ. Ἑά. “ ὑμῶν Θεὸς] ὑμῶν οΘ. τοό. υμιν 
Θ. γ2. 5ϊαν. ἔσ. ἅγ.} αγ. ἐσ. τς, το. ΑἸεχ. Ευΐ, ἴῃ ΡΙ͂, Ρ. τος. 
Ορίατ. ἅγιοι γίγνεσϑε ὙΠεοάοτεῖ. ἷν, 473. εγὶεὶς ποδὶ (απῶὶ Αταῦ, 

1.2. εὔὲ υοῖ (απδζος Ο(ορῖ. ὅτι} καϑῶς Ὑβεοάοτεῖ. ]. ς. ἄγ. 
εἰμι ἐγὼ] εἐγω τάπτιπὶ 72. Επ, 1. ς. ἐγὼ αγ. εἰμι )ς. Ορῶϊ. Απη. τ. 
αἰαυς. Απη. ἘΔ. εγὼ αγ. εἰμι Κυρ. τού, 134. αἀγιος “ν εἰμι ς 

ἐγὼ 1Ψ. ΑΙεχ. ἔς, ἔπε ἤρπο, 130, 131. κῷγὼ ἄγ. εἰμι ὙΒεοάο- 
τοῖ, ἴ. ς. Κύριος 2.1 ΑἿΝ, Χ, τό, 18, 30, ς2, ς7) 59, 64) 72, 
757) 777) 829 8ς, 130, 131. ΑΙά, 1101. (αϊ. Νῖο. ὙΜεοάογεί. ]. ς. 

Οριῖαῖ. (ορῖ. Αταῦ. 1. 2. 8ῖδν. Οἴἶσογ. Αὐπι. 1. δἰ αιθ. Ατσπ. Ἑά. 
ὉΠΟΙ5 πους ΑἸεχ. -Ἐ ο Θεος υμων ς3, ςό, γό, τού, 134. Εαΐ.]. ς. 

ΧΙΝΙ. Οὗτος] εἰ ἀὶς Αγαῦ. 3. ὁ νόμ.} ἰεκ ἐγ Αται. 1. 
4]14υε. Απῃ. Ἐ4ά. τ|ερὶ] οτερι 18, 58, 64, τού, 129, 134. 1ἡρί, 
κτην. καὶ τῶν τσετ.} κα τῶν 77. κτ. χᾶι ὥερι τῶν τ. 8, το. δῖαν. 

Μοίᾳ. τοεῖτ. καὶ τῶν χἧ. το, 1τοϑ, 118. καὶ σάσ. τ" -----καὶ 
πᾶσ. 23} αὶ αἰϊεγαῖγα εἴ χυδὲ 1ΐ5 ἰηϊειζασεπε Οορί. ψυχ. 1 
Ἔ ζωσης τς, το, ς8, 118. Οοπιρὶ. -Ἐ ἰάδηη Ἀὰ ργαπηο ΙΝ] 
Ἔ Ἰάστ (Ὁ κὰκ, ἰπ οπαγαέξ. πλποσε ΑἸθχ. τῆς κινουμ.} κα κινουμ. 
ζς. τοῖς χιγέμενοις ΕΧ ΟΟΥΓ, 1εἀ τῆς χινουμένης, υἱἵ νἸάετιγ, ργλτο, ς0. 

τὰς χινουμένοις (ἢ, οἱ δὲ πὶ ἴοποης τ ΣΟΣ αρυᾶ Οσαῦςος γεσθηζος) γζ, 

ἐν τῷ ὑδ.} ἐν τοις νδασι 10. ϑίαν, Αττη. 1. δἰφυθ. Ασὴ. Εά. εχὶι 

ἑρποῦσ.} τῆς ἐρπ. ζ4) 74. 
νν Α Ν 

Τω νὸ. τι8, .-Θ6. επι τοις υδασι ζ3. 

τοῦ, 134. φηδ ἩΟΌΕΙΜΥ δῖαν, Οἷἶτοσ. φμξ βγραὶ γα, τ. αἰϊΐαυς. 

Ατ. Ἑά. 

ΧΙΝΙΙ. Διαςεῖλαι] ἀφορισαι πηᾶῖσο Χ. ΤΡ. εἰ δ ηρνεγα 

(ορί. ακαϑᾶρτ.] χαϑ ρων 118. Αἴαῦ. 1. 2. Αγῃ. 1. αἰϊαιδ, 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

41. 

42. 

ππι 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
κ Γ Ι. [1 

ἘΦ ΑΝ ΄ »᾿ , ΄ -. 95 7 »- 9 φῷ .. » ᾽ ἴω ζ ΄  Σ 9 ᾽’ 
μέσον ΤΩ ἀχαϑάρτων ζᾶ! αγάμέεσον Τῶν Χὰ ρων, ζαι ΑναΜμΕσον τῶν ὡΟΎΟΥΎΤΩΥ τὰ ἐσ ἐομεγᾶδϊ, 

.. "» 2 φ᾿ ΄ ΝΝ ν »" ᾽ 

χαὶ ἀναμέσον τῶν ζωογονάντων τὰ μὴ ἐσϑιόμενα. 

4 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτός" 

γυνὴ ἥτις ἐὰν σπερματισϑῇ, χαὶ τέχη ἄρσεν, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι ἐπ]ὰ ἡμέρας, κα]ὰ τὰς ἡμέρας 

. τοῦ χωρισμᾷ τῆς ἀφέδρα αὐτῆς, ἀχάϑαρτος ἕςαι. Καὶ τῇ ἡμέρα τῇ ὀγδόη περιτεμεῖ τὴν σάρχα 
τῆς ἀχροξυςίας αὐτοῦ. Καὶ τριάχοντα χαὶ τρεῖς ἡμέρας χαϑήσεται ἐν αἵματι ἀχαϑάρτῳ αὐτῆς" 
παντὸς ἁγίε ἐχ͵ ἅψεται, χαὶ εἰς τὸ ἁγιαςήριον ἐχ εἰσελεύσεται, ἕως ἄν πληρωϑώσιν αἱ ἡμέραι 
χαϑάρσεως αὐτῆς. αν δὲ ϑῆλυ τέχη, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι δὶς ἑπ]ὰ ἡμέρας, κατὰ τὴν ἄφεδρον 

αὐτῆς" καὶ ἑξήκον]α ἡμέρας καὶ ἐξ χαϑεσθήσεϊαι ἐν αἵμα]; ἀχαθάρτῳ αὐτῆς. Καὶ ὅταν ἀγαπλη- 
ρωϑῶσιν αἱ ἡμέραι χαθάρσεως αὐτῆς ἐφ᾽ υἱῷ ἢ ἐπὶ ϑυγατρὶ, προσοίσει ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον εἰς 

ὁλοχαύτωμα, χαὶ γοσσὸν περιςερᾶς ἢ τρυγόνα περὶ ἁμαρ]ίας ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρία 

πῃ. Ἑά. καὶ ἀναμ. τ᾿ -οχαὶ ἄναμ. 23] α αἰ᾿αγυῖγα εἰ χυα 119 
Ἰηϊει)δςεπῖ ς 3. τῶν καϑαρ.) α τῶν 130, 131. Γλῖ. Νὶς. τῶν 
ἀχαϑάρτων ι18, Αγαῦ. τ. 2. Ασπ). τ. αἰΐφυς. Απτ. Ε. Ἐ καὶ 

συμδιξαζειν τους νιοὺς Ισραηλ 1], Χ, τό, 18, 29, 30, ς2, ζ 1. 49 

ς 5.) 56, 57. 48, ὅ4ῳ, γ4, 73ν 76, 77, 82, 83, Βς, τοό, 128, 120», 
231, 134. ΑΔ. 1 ρί, (ας. Νῖς. δίαν. Δίοίᾳ.σ ἐ ἤς, δὰ α καὶ, 
Αυς. δίαν. Οἴτος. Ασπππ᾿ 1. αἴΐϊᾳφυς. Απῃ. ἕἘά. {και συμζιδα- 
ζειν τοῖς υἱοῖς ἴσρ. 120. - ὥς, (εὐ ἐμξιδαξειν παδεῖ, 7γ.. -Ἐ καὶ 
και (ἢς) συμδιξασαι εν τοις νιοις Ισρανλ (ἔς, αἱ νἱάετατ,) ς9ς. “τ 
φήεπιίσνε ἄοεετε Διο, 1 αοἱ (ἢς)ὺ Οορι. -Ἐ οἰϊγποέσε Αἰ ζ}γαεὶ 

Ἀταῦ. 3. χαὶ ἀναμ. 23] α ἀναμ. 1οβ, 1390... υἱζωπιαυς 19. 
τῶν ζωογ. τ᾿ ---τῶν ξωογ. 23} α Ρυίογα εἰ φυδε ἢΐ5 ἰηϊετγαςεηι Χ, ς 4. 71. 
ἄἶναμ. τῶν ζωογονούντων τὰ ἰσϑ.} αναμ. των φωων τὼν ἐσϑιομ. 74) 
γό, τού, 134. ζωων" τῶν ζωων τῶν βιξρασχομένων πιλγξο Χ. [ἰρί. 
ἄναμ.. τῶν ζονίων των ἐσθιομ. (ἢς) )ς. ἀναμ. τῶν φωωντων τὰ ἐσϑιομ. 
δ:, 130. «ὦ φια᾿ ἐάμηινγ ἐχ ῥεζογίόι, Αταὺ. τ. Δ. τοῖς νάπη ἃ 

ΣΟΥ ΚΩ͂, εἰ αἰγάνινεν  αείαπι ἐπίεν ἰεἰ φυφί σἱοδεσι ταῦ. 1. ἐσϑι- 

ὅμ. τ" -ίσϑιομ. 5} α ροβγεπιιπι εἰ 4αυα: δὶς ἰηίεταοεης ΓΝ, 10, 
53) 7ξν το. ἄναμ. τῶν ζωογ. τὰ μὴ ἰσϑ..} αὐαμ. τῶν ζωων τῶν 
μη ἐσϑιομένων 74, 7ύ, τού, 134. των ζωωντων τα μν ισϑιομ. 110. 

“4 (, ἐπιετ) φια ποθ ἐάμπνγ ΑΥΔῸ. 1. 2. ἰαὶ (, ἱκίετ) φωοαῖ πιονίελα 

αἤεγ. ταῦ. 1. 

Ι. Καὶ] α πη. 1. δἱΐφυε. Απτη. Ἑάὰ. ψ|. Μωνσ.)] Μο 
εὐπὶ ἀπίουΐϊο Οεοῦς. ἐκπ λυ Ατπη. 1. αΐᾳυς. Αστιν. Ἐά. Ασπεη. 
Ἑυςβοίορ. λέγων) εἰ ἀϊεῖν Θεοῖς. Απῇ. τ. δΐφυς. Απη. Ἑά, 
Ἀπηεη. Ευςδοΐοξ. 

! 11. Λαλνυσ.) ἜΝ Οεογς. φοῖς νιο!ς)] εὡπ ἰὼ Ἀττι. ι.ὄ 

αἰΐᾳυς. Α΄πτ. Εά. Αππηεη. Ευςμοίος. καὶ ἐρεῖς} “ίεου Οὐορι, 
πρ. αὐτ.} ' μχαπιπταης ΓΜ. ΑἸεχ. , Οορ. { λέγω Υ), Χ, 

16, 18, 20, 32. 42, 43) 506, 47) 58, (9, 64, 24) 77, 83, ὃς, τού, 118, 
120, 130, 131, 134. (οτηρὶ. ΑἸἰά. 1 ρύ, (δι. Νὶς. Τθαπιδίς. ἱ, 407. 

δίαν. ἰάειπ 'Ω Οπτοςὶ 9 (οὐά, (μ] τεπηρμοι5 δἴς αὐάϊτυπι τεατυν Αὐν. 
ἥτις ἐὰν] πτὶς ἂν 74.) τού, 128, 134. Βαΐ, ἱ, ζ20.. εἴτις ὧν Ὁ λ- 
πιλίς. 1. ς. ἐάν τις (ὐγτ. ΑἹ. ἵν γεπῖς ρμείπηα, ςς:3. ἅτις υριι- 

{ττῖρε. δ᾽ ῥεπια πυϑῶυ Ατπι. 1. σπιρματισϑῦ) σπιρματιδὴ ὃς. 
ἄξσιν] ἀρσενα ς3,) 119. Οοπηρί. ΑΙα. καὶ ἀκα.) α καὶ τό, τ, 
ς3, τό, (9, 12) 7,7. 76» 77), 1ού, τοϑ, 111. (οπιρί. Βα. ]. ς. Ὧλ- 
τηλίς, Ἰ. ς. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. Ηΐετ, δεάμ!. διοῖ, Οορὶ. ϑίαν. Μοίᾳ. 
Θεοῖς. Απηξηὶ Οοὐά. αἰᾳυ!. Αἰτη. Ἑάὰ. ἑπτὰ] εως επῖα ρεΐπνο, 
{εὰ ὡς ἢυης εγαΐ, 1]. χα]α) ον (εεωπάμπ 5ἷαν. Οἴτοσ. τὰς 
ἡμίρ.) τὰς ἐπῖα κμ. "ς. δἴενε συτὰ ἀτςυϊο Ουρι. τὰ χωρισμ.) 
α δεάυ!]. δςοῖ. καλνγαΐ, υῃςἷ5. ἱποϊυΐαπι, ργεππτῦς δν. ΔΊοί. 
τῆς ἀφίδρ.), τῆς τοό. του αφιδρ. ((ς) γ1. οδυνὴς τῆλγγο Χ, ὃς. 
2υγραιοηῖ: Αυξ. αὐτης) ἄντος ζ. ἄχαϑ. ἕγα! α ἴθ, 72, 

1οΒ. αηπρείς. Ι. ς. 

11. Καὶ] , 8ς. τῇ "μ.}] ἱπ δες Αὔρ. Αὐπι. 1. αἰϊίφυς, 
ἄπῃ. Ἐά. τειριτίμεῖ} πιεῤιτίμὴη ζ0, 75. πϑεριτέμεις 19. Ἔερι- 

τιμης τιθ8. εριτέμειτε ςς. αὐτὰ) , ς3. 
ΙΝ. τριᾶκ. καὶ τρ. "μ.} τρ. ημ. χαὶ τριχκ. 1. στρ. χαι Τριᾶχ. 

Ὧμ. τς. τριᾶχ. ημ. καὶ τρ. 11, Χ, τό, 18, 10, 20, ςξ» 57» 59,» 74) 
27, 8ς, 1τοϑ, 130, 131. Αἰἴοχ. 1ἱῥρῦ, (ας. ΝΙς. τριάκοντα) τεσ- 
σαράκοντα ({ις, πᾶπι ἑπ]αὶ εχ σοπη. 2, ὑπ συπὶ τριάκοντα τρεῖς ἴπ Πος 
(οπγ. ςοη]υπριυπίυγ) Τ βεοάοτεϊ, ἰὰ (δῖ. Νίς. δά ἕυης 1. Ὠἱοάος. ἰδ 14. 
τρεῖς} δίχα 11. τρεῖς ἰὰ «βαγδῶ. υὐίηοσε Αἰεχ. μα ἰὰ υμοὸ 1. (ρά 

“γος ἸῺ 111, Αὐξ. καϑήσιταχι] καϑισϑησεται ν΄, Ν], Χ, 40, 
ςό, ςβΒ, ς9, 72) 74. 76, 82, τοό, 134. 1Ἰρῦ, ἄς εχ οοιτ. [δὲ καϑισε- 
ται Ὀτίπιο, 11. αἵματι) ἱματιω 11. αἵματι 'π ςμεγρᾶ!. πιπστε 
ΑΙοχ. ἀκαϑάρτῳ] καϑαρισμον 19) 12, 75, 1ο8, 118. Οομιρὶ. 
δίαν. Οὗτος. καϑαρισμὼω (ἢς) ς4. ΑἸο8. [ωἰεγργεῖες, υἱ νἱἀεζυΣ, 

ςαᾳυυπυτ. καϑαρω ΓΝ, 1ς, τό, 20, 30, ς2, 57. 4, 77ν 131. ΑἸά. 

(δι. Νὶς. Ηΐεσ. Ασαῦ. 3. Ασπὶ. 1. δἰϊΐαυς. Ασπ]. Εά. Αππηεη. Ευ- 

«δοίοξ. καϑᾶαρω ἰπ ἴεχιι, (δά καϑαρισεως" καϑαρισμον" ακαϑαρτων 
πιᾶγρο, ὃς. χαϑχρω ἰπ ἴοχῖα, ἴκ τηᾶγρὸ τεςεηῖὶ τπλπῦ ἀκαθάρτων 
130. καϑαρῷ τι ςπλγαέξ, πηίποτε ΑἸεχ. »εαπαῖ, (εὰ ποίιαὶ ἀχκαϑάρτῳ 
ἱπ Οὐ. Οοὐά. μεδετὶ, Αὐψ. αὐτῆς 1 ,131. “αντὸς] 
ἄντὴ Ργαιητυηῖ ς4, 74, 76, τού, 131. 1 ἐα Αἰτῃ. 1. δἰἰΐᾳυς. 

Αγτῦ. ἘΔ. εἴ ῥσβεγηϊτς δαν. Οὗτος. ἀγίου] αγίειον (ἢς) 118, 
ἅψιτ.) ἰσηχαν δῖδν. Οἴτορ. καὶ εἰς} α καὶ τ6. ἀγιαςήρ.} 
ϑυσιχςηρ. 72. ἕως ἄν} α το, 1τοϑ, 118. Οορι. ἕως ὥὅ Αἰεχ. Ὠλ- 
πιδίς. ἱ, 407. αἱ ἔμ.) αἱ τό, ς7, ς8, ς9. κα αἷς υἐκ νἰάετν, ΓΝ. 
καϑάρσιως) τῆς καϑ. 32, ς1ν 54» 73) 74.) 75» 106, 134. καϑαρισεὼς 
“ὅοινε ΓΝ ἐπε ὙΠ], τό, 82, 129, 130. (οπηρί. κρισείως (86) 49. 
ἔπερα, ας Ατλῖν. τ. ἃ. 

ν. αν] εἰ Ῥαπιδίς. ἱ, 407. δὶ} α δῖδν. Οἴἶτγορ. ϑηλυ 
τίκη} τιχη ϑηλὺ ςβ, ς0, 72. καὶ ϑὴηλν τέχει 7ζ. ϑῦύυλὺ ἐγαι ς,. 
καὶ ακαϑ.] , Καὶ ς3, 72, δ2, τού, 129. Παμπμαίς. ]. ς. Οεο. 

ἔςα!} - ἡ ία Οευτν. δι.) ᾿ιαθοῖ ἔργα ἰἰη. Ἰηΐςγ ἐγαι εἴ ἐπα τοῦ. 

α Αγπ). 1. αίϊφιιςσ. Αττο. Ἑά. Απππεη, Βυςδμοίορ. χαΐὰ τὴν ἀ᾽.} 
ὁ ἀφεδρος (ἔς) ς 1. ἀφεδρον] οδυνὴν πιλτρο ὃς, 130. οϑυνης τοβ, 
αὐτῆς 1] 4 ΠῚ, ς τ, 71. παδεῖ ἴθ οπλσγαές. πιίποες ΑἸεχ. καὶ 
ἐξνκ. ἡμ. καὶ 15] και ημ. εξ καὶ ἐξηκ. 1.΄. εοάεπι οτάϊῃε ςς. και 
εξ χαὶ εἐξηκ. ημ. τς. καὶ ἐξνκ. καὶ εξ ημ. τό, 10, 4, ς7, 75) γό, 
77. ὃς, 110, 111, 114. (κῖ, Νῖς. Ατπι. 1. δίφυς. Αγπι. Εά. Αἵ- 

τῆεη. Ευεβοῖος. εἰ κι χαρίνια εἰ μιὰ ἀϊεόκι Αὰς. καὶ εξ νμ. τλη- 
ἴυπὶ ς3. ἱξήχοντα καὶ ἵξ] ὀγδοήκοντα (ῇς, πᾶπι δὲς ἱπ]ὰ εἰ ἱξή- 
κοντα ἕξ ἴῃ ἀπυπὶ ςοπ)υηχίῖ) Ὠἱοάος. ἰη (αἰ. Νὶς. δά !. καϑισ- 
ϑησετα!) καϑησεται 1, 19, ς4. ς8, (9, 64, 71) 72, 74, 1οϑ8, 129. 
(οπιρὶ. Αἰεκχ. αἵματι) αἷμα (θς) γς-. ἀκαϑάρτῳ) καϑαρισμα 
12, γ6, τού, 134. καϑαρισεως" καϑαρισμου" τηλγρο ὃς. χαθᾶρω 

ΟἿΝ, τς, τό, 29, 30, ς2,) 54, 57, ὅ4. 7ς), 77ν 8ὃζ) 130. ΑΙά. σι. Νὶς. 

Αὐυς. Αἰιὸ. 3. Αγπι. 1. δΐφυς. Ατγπὶ. Ἐά. καϑαρὼω ἱπ ἴεχῖυ, δά 
ἰυρταίςρε. τοςεπὶ πιᾶπὰ ἀκαθαρτὼ, 131. ἐπραγαιΐ, ϑῖαν. Μοίᾳ. 
αὐτῆς υἱι.} Ἔ παντὸς αγιον οὐτι (44. ἰπ ςοπιπιδῖς 4 (Δὲ ἀκαθάρτῳ 
αὐτῆς τεῦο ἐετεῦατις ὅσυϊυς 1 Ὀεκῦϊ, δίας δάθο οἰαυίυϊδε εαἰάειη ὃς 
{τἰραι) ς 3. ι 

ΝΊ. ὅταν) ὁτ᾽ ὧν 1ρ(. ἀναπληρωϑωσ.} 'λπρωθωσ. ΙΝ], ςς, 
118. ἂν πληρωθωσ. 18. αἱ ἡμ.} α αἱ 1. καθαρτ.} κα- 
ϑαρίσιίως ΙΝ, 82, 130, 31. ἐ}᾽ νί} ἐφ᾽ νιων τοό. ἐπι νιω τό, 
19, 30, ς7, 73. 77, 108, 11:. Ολι. Νί6. ἄς ἴη ταχῖι, ἴα ἐφ᾽ νιω 
τηῖγζο, ὃς. Ἔ ον ϑῖδν. Μοίᾳ. ἢ ἐπὶ 3νυγ.} α ἢ (80) τοῦ. 
α ἐπὶ το, 75. -Ἐ αντῆς ἢς. τροσοῖσε!} οὔενει Αὐρ. Ηΐες. αὔε- 

γα δξλν. Μοίῃ. ἀμνὸν] τὸ δωρον τς. τὸ ϑδωρον αντον το. 
ἑνι χύσιον] ενιαυσιαιον 72. ἅμωμ.} “ν ργααϊπυης ΙΝ. ΑἸεχ. 
α 16, ςα, ς3. 56, ς7,) ς8, 64, 77). ὃς, 1295) 110. οπρὶ. (δι. Νῖς. 

Ηἰες. Αταῦ. :. 2.3. πῃ. 1. δἰϊίφιιε. πῇ. ΕἘά. Ασπιε. Ἐυςδυίος. 
α ἷπ τεχῖι, {εά ΠΑθεὶ πλλῦρο γεζεητ πηδηι, 13:1. εἰς ὁλοκ.} α 72. 
Ηἰετ. εἰς τὸ ὁλοκ. (οπιρὶ. γοσσὸν) νεοσσον Ὗ7Ι], Χ, τς, τό, 18, 

32) 43» 44.) δύ, ς7, 49, 64, 72, γ4ν 79. 76, 77, 83» 129, 130, 13:1, 
134. (οπιρί. ΑἸά. 1ὶρί, αι. Νὶς. Οἴεπι. ΑἹ. τοό. γι. ΑἹ. ἃ 

ςΕ : 



λΕΥΙΤΙΙ Κα Ὁ Ν. ᾿ 

- ΚΕΦ. χῇ, 
πὲρὸς τὸν ἱερέα. Καὶ προσοίσει αὐτὸν ἔναντι Κυρίου" χαὶ ἐξιλάσεται περὶ Χύτης ὃ ἱερεῦξ, χαὶ ᾿. 

χασαριεῖ αὐτὴν ἀπὸ τῆς πηγῆς τοῦ αἵματος αὐτῆς" ὅτος ὃ γόμος τῆς τιχτόδης ἄρσεν ἢ ϑήλυ. 

᾿Εὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ ἡ χεῖρ αὐτῆς τὸ ἱκανὸν εἰς ἀμνὸν, καὶ λήψεται δύο τρυγόνας ἢ δύο νοσσοὺς 8. 
περιξερῶν, μίάν εἰς ὁλοχαύτωμα, χαὶ μίάν ὡ ἁμαρτίας, χαὶ ἐξιλάσεται “περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς, 

χαὶ καϑαρισδθήσεται. β 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριοξ ἰπρῦξ Μωυσῇ» χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, ̓ Ανϑρώπῳ ἐάν τινι γένηται ἐν δέρματι 

χρωτὸς αὐτῇ! ὑλὴ δημασίας τηλαυγής; χαὶ 7ένηται ἐν ϑέρματι χρωτὸς αυτ τᾷ ἁφὴ. λέπρας, ἀχϑή- 

σετὰ! πρὸς ᾿Ααρῶν. τὸν ἱερξα, ἢ ἔγα τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν ἱερέων. Καὶ. ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν 3. 

ἐν δὲ ὀβμὰ! ἽΒ χρωτὸς αὔτ, χαὶ ἡ Ὁρὶξ ἐ εν τῇ ἄφη μἢαδάλῃ λευκη, Χαὶ ἢ ὄψις Τῆς ἄφῆς τα χεινὴ 

ἀχὸ τὸ δέρματος τῷ χρωτὸ, ἁφὴ λέχρᾶς ἑ ἐςΐ- χαὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς, καὶ μιάϑεῖ αὐτόν. ᾿Ἐὰν δὲ 4. 

χ. τηλαυγὴς λευχὴ ἢ ἐν τῷ δέδματι τ χρωτὸς ἀὐτῶ, χαὶ τἀχεϑὴ μὴ ἢ. ἡ ὄψις αὐτῆς ἀπὸ τοῦ 
μαδόδοι χαὶ ἡ ϑριξ αὐτῷ ἀ μετέξαλε τρίχα λευκῆν, αὐτὴ δὲ ἐςιν ἀμαυρᾶ, καὶ ἀφοριεῖ ὁ ἱἐρεὺς 

ρᾶγίε ρυΐνθα, ς 53. υἱὸν τηᾶγρο Χ. Σἰρῖ. “κο ρμὶϊον ταῦ. 3. νέοτ- 
τὰς δύο μαῦεῖ ἴῃ αἰυποης (δὰ ἔοττς δὰ σομπηπιᾷ 8 1} 15 σαρ!}5, νεῖ δὰ 

σ8Ρ. ν, 7.) ΟἸεηι. ΑἹ. 1. ς. 
(Ἰεην. ΑἹ, 1. ς. Ηἰἴεγ. Αστιν. 

ἱ. ἐ. τληγην, Ὁ δῖα ἠϊληι, το. εἰεαίγὶν αἱ ππιαριΐαι Ἠεδ' ἢ. 

ἀχϑήσεται ὡροσαχϑησεται τς. εἰσαχ'δη (0) ζ4. ἐλευσέτοι αἰ 
ἀπ ἘΠῚ} τῆς π. 111. τσερισέρων τό. ΝΠ, τό, 18, 295) 30, 2, 53) ςό, ς7, τὉ: 64, 71) 725) 73ν 74. ἐγ 76, 

μΖοξιίαιτ 

Ἵ 
.,ῦὖϑὔ 2 

. αὐϊφιια. Αὐτὰ. Εά4. Ασπιεη. Ειιομο- 

Ισσ. ἢ τενγ.} ἢ δυο τξυγονας 111. Ατδῦ. τ. 2. 3. τρυγόνων ζεὺ- 
γος ΟἸεη). ΑἸ.1. ς. ἢ τρυγόνα ἱπ σματαξζ. πηϊποτε ΑἸεκ. δἰ ἐμγέμ- 

τῶι Ποῦ. περὶ ὶὰ μαρτ.] εἰς ιλᾶσμον τιᾶγρο Χ, 1 ρί. ὑπὲρ ἀμ. 

ΟἸεα. ΑἹ. 1: ς. ἐπὶ τὴν ϑύρ.] περι τὴν υρ. 75. δὲ αὐ βογίαπι 
ἈχΩΡ. τ. 2. σρ. τὸν ἱερ.} ,αεο᾿ Δοἱἱ Ἡϊΐετ. 

ΝΙ]. Καὶ 1] ΑἿΝ, γ1.- δαθεῖ ἔπρτα ᾿ἰπεατῃ ῥυϊπηᾶ πΊΔΠιΙ 
Απη. 1. ἄυτὸν] α 11], 19, 54, ς τ», 759 τοβ, 118. Θεοτρ. Ατγηη. 1. 
αἰϊᾳυς. Αππτη. Εά. Ασπππεπ, Ἑπομοῖοσ. αὐτὸν ἰῃ σπαγδᾶς. τπαΐποτε Αἷεχ. 
αντὸ 745) τοῦ, 124. αἱ {ποεγάοίονι ργαυτταπὶ Ασα. 1. 2. ἕναν}: 

ἐνώτιον τς. ὁ ἱερ.} “Ἡ ργαπητιπς ΓΝ. ΑἸεχ. καϑαριεῖ]} 
καϑαρισει 72, 82. χαϑαρισϑήσεται 3) 75. Ατδῦ. 3. αὐτὴν] 

ἐπ᾿ αὐτὴν (ἢ) τϑ8. ἀπὸ τῆς π. τὸ 
αἵμ. αὐτ.} α 7... ατῆς ΙΝ. ὅτος} καὶ ἐλάλησε Κυριος προς 
Μωυσ. καὶ Ααρ. λέγων, οὐτος 7ς. εἰ ἤιες Αταῦ. 1.2. Με οἱ Θεοῖς. 

ιες βὲ Αππη. τ. αἴϊφυς. Αται. Ἐ4. Απησξη. Ἑυομοῖοσ. 56 τικτά- 
σης} τεχουσης 16, ς7,) 130, 131. ἄρσεν ἢ ΘΉλυ] ἀρσεν καὶ ϑηλυ 
ςς, 82. δῖαν. Οὗτορ. μι πιαψεμίμπι βυε ζαπιϊπομσα Οορι. 

ΝΠ. δὲ] α 51αν. Οἴτορ. εὑρίσκῃ! εὐρισκει 7ζγ) το. ισ- 

χύη τι8. ισχυει 10, 108. τὸ ἱχαν.} 81|αν. Οἴτορ. καὶ 

λήψ.7 αὶ καὶ ς3. Οογτν Ατιὴ. τ. αἰϊίαυς. ΓΝ ἙἘά. Αγηλεπ. Εὐςμο- 
Ιον. ἢ δύο] εἰ εἶμος Ἅπῃ. τ. Δύπιεη. Ἐυοδοῖορ. μίαν εἰς 

ὁλοκ.} ενὰ περι αμαξῇιας 19, 1οϑ, 118. ὁλοκαύτωμα] ολοκαυΐωσιν 

γ6. μίαν περὶ ἀμαρτ.} ἕνα εἰς ὁολοκαυτωμᾶ 10, τ08. 

Ν 3» “:. ἈΑἰδΌ. 3. Οὐ ογρ. 

ἐνα εἰς 

ολοκαυτωσιν 118. μιᾶν εἰς τὸ σερι ἀμ. 34» 71: μαδεῖ ὁ ὑπὲρ ἀμαρτ. 

ἰὴ αἰϊάοιο (δα). ΔΙ. ἴῃ δῖ. Νις, δά 1. πουλὶ δηΐα σμαρτίας 

ἐχρήπιεν Αμιρ. 3. χκαὶ ἐξιλ.} α καὶ Απῃ. 1. καὶ υἱ-.} κα 16. 

Ι. Καὶ] , Ἄππεηὶ Οοὐ(. αἰϊφυ!. ΑΔ. Εά. 
᾽Α“ρ.] λοι εἰ “αγοπὶ “ὐτὴ δγιίουδο εοῦρ. ἐμ ΠΜΟΣ εἰ σμρε “Πανοηδ 
Ἄτην. «. αἰϊφας, ΑΥὐπι. Ἐά, λέγων) κα τό, ς2, 57, 77, 85») 130, 

131. σςὶδ Ἰης τ, Πυρρ στη {0}. Ὁ Ἑάϊοτς, (δῖ, Νίς, δε διεὶς 

Θεοῖς. Δπῃ. τ. αἰϊΐφιο. πῃ. Ἑα. 
11. ᾿Ανπρωπῳ) ανϑρωπος (ἢς) 98. 

ςς, γό, τού, 1οϑς 118, 134. Αἰεχ. 

ω ἐᾶν ς8. 5ἷαν, Μ|οίᾳ. 

χεωτὸς 12] του ΧΡ 55. 

τρ. ἸΜωυσ. καὶ 

ἐάν τιν} τινι εαν Ψ], το, 
ἐᾶν τι 71. εν ἴδηῖιπιὶ 18, ς3. 

δέρματι) αιματι τ6. - εἶκε Αὐδῦ. Δ. 

χρωματίθ» 72. τοἰογίς Ῥᾳμϊο ἰηῖτα, ἰεά 

εονρονὶς ᾿ς, Δα. εανπὶρ αἰηπαηάο, εἴ ων βογ: ἵξρε, Ἠείγοἢ. εαγπὶς 

{ἐπιρεῦ ὅῖαν. Οὗἶγος. δϑιηῃοίας μος ζεππεὶ ποῖα. οὐλὴ] αφη 

λέπρας, ΘΝ 71. δλεπις ὀμὰν ὦ Χ, Τρ. σημασίας) σημα- 

σιχ ΠΙ|, ἢ συμασίαῇ; {εὰ ἢ ἴπ οδιαιδόέζ. στηΐποσο, Αἰεχ. δα 

 ύπωνι ταῦ. ι, 2. τηλαυγὴς} τηλανγὼς ζ3. ἡ τηλανγ. ἹΝ, 

Χ, ας) 18, 29.) 32) 64. 82, 83) 128, 129. (οπιρὶ. ΑΙά. 1ρέ. δῖαν, 

Οὔἶτοσ. (ον. ἧς, (ρὰ ἢ ἴῃ «δαγδέξ, πιΐπογε, ΑἸεχ. πῆᾶγρο ἢ ἂυ- 

γάσμα Χ. 1ἡ0΄. η τηλαυγὴς ἢ ἀνγασμα τό, 30, 54) 57») 73» 74» 
73) 76, 77)» 85» 1Ιού, 1309 131) 134. (αἴ. Νίο. Ατὐτη. 1. αἰΐφαῃς, 

Ατπι. ΕἘά. τηλαυγὴς ἡ αυγασμα 52. ΕΧΡΥΪΠηϊς ἢ αὔγασμα τλρῖυπὶ 

5|5ν. Μοΐᾳ.- σκέ ἤκμεε (ς) Ατὰρ. τ, 4. δἰ ἱμοίδία 8γγτ. καὶ 
γίν.-- αφὴ λέπρ.} χαὶ γεν. ἐν δερμ.. μαθεῖ ταπζαπὶ 71. καὶ γιν. ἀφὴ 
λεπρ. Βαθεῖ τἀπῖαπὶ 72. ἀφη λεπρ. τΔηῖυπι παρεπί )ς, τοό. ἐφὴ] 

εἰς ἀφὴν 547) 74ν 78» 76, 134. ὅο, (τὰ {υρεῖ ἀφη {υργαίοτῖρί. τληγ, 

77. 82, 83, τού, 158, 129.) 1317) 134. ΑΙά4. 1ἰρῦ, ἕακ, Νὶς. Ηείνοιι. 

Οορῖ. Οεογρ. ἄσπῃ. τ. αἰΐίαυς, Ατπι. Ἑά. ὥς ἴῃ ἴεχῖι, εξ αἀχϑη-: 
σεται τῆλγσο, Χ, 110. ἔς ἴῃ τεχῖυ, {εὰ αχϑη (ς) πηλγοο, ὃς. μχτθὶ 
ὑηἸτταηῖ χα ΙΝ, ΝΙ1, Χ, τς, τό, 18, 29, ς2; 53» 54) κ 8, εό; ς7, «8, 

64, 71. 737 74. 75ν 765 779. 82, 8-ς, τού, 128, 120) 121, 134. ΑΙά. 

ΑΙεχ. 110. Οδι. Νὶς. Ἠείνοῃ. -Ἑ 6 Οεοτσ. ᾿Αχρ. τὸν ἱερ.] 
ὦ: ες Ααρ. τό. ἕνα] προς ἕνα 7ς» τού, 134. 5ϊΑᾶν. Μοΐᾳ. 

ὄψεται 13] υἱώενιε ἩείγςΒ. ὃ ἱερ. τὴν ἀφ. ἐν δ. τῷ Χρ. 
δι: ἐν δ. ΧΡ- ἂντ. τὴν ἀφ. οἐρ. 19) 1Ιο8. τὴν ἀφ. ο μέρ. ἄς. ατϑ. 

δίρματι] τω δέρματι 74) τού, 134. δέρματι τὰ Χρ. αὐτ. της 
σᾶρκος κατεξαλεν Ὦνιο Γοΐεγς ΤΠᾶγσΟ 130. τὰ χρωτὸς 19] κα τοῦ 
ΙΙ, τς, τό, ζ9, 73. 73, 75. 727, 131. (δῖ, Νὶς. τῆς σαρκὸς ΤὨΔΥΤΡΟ 

8ς. εχρήπηϊε χρωτὸς Ὀδίαιια Ρὲτ σαρκὸς 5!αν. Οἰἶτορ. αὐτοῦ] 
“Ἡ Ρῥγαπίξκυμι ΙΝ, ΑἸεχ. , Ηείγςἢ. καὶ ἡ] εἰ ἡ τό, 32, ζ2, 
7). Ολτ. Νῖς. Αγὰθ. 1. 2. εἰ τδηζυπν (οπρρὶ. αἴξ ο: 9}Σ] 
τριχὰ ἔαργαίοσιρι. Ἅ11ὰ τηᾶπι τού. ἐν τῇ ἀφ. μετ.) ἡ εν τὴ αῷ. μ. 
8. μετ. ἐν τῇ ἀφ. Αἴεχ. μεταξαλῃ) μεταξαλλη (οὶ, 
ΑΙά. μεταθαλει τό, 29, ς8, γ2. ἡ μεταξαλει (ἢ) ζ9. μη υέϊα- 
ξαλη (Πς) τς. μῆεξαλεν τηδῖσο 8 5. λευκὴ] λευκὴν τό, 30, ςῳν 
74. 769, 82, 129, 131) 134. ἱρῆ, ἢς ΠΊΑΓΡῸ Χ, 

δῖαν. Οἴἶγος. Ασπιειὶ Ομ ά. δϊᾳαὶ. Ατπι. Ἐὰά, λευκῇ ΑΙά, 
ὄψι ϑίδν. Μοίᾳ. ταπεινὴ} κοιλη ς4. Εἰ νεγῖο ΑἸΐογτι πη. ἄΖώ- 
μεἐἐέογ Ἐ]είγ εἰ. Ατπι. 1. αἰίαφιε. Αὐτὰ. Ἐά. τῷ χρωτ. 2.7 α 73: 
ΓἜ αὐτου ΙΝ, ΝΙ], Χ, τς» 16, 19, 32) 52, ς7, 54) τό, ς7, ς8, ς9,7 
γ4, 76, 77. 1ο8, 118, 129, 130, 131) 134. Οοιηρὶ. ΑΙά, τ 
Ὅτ. Νῖς. Οορι. ϑ8ίαν. Οὔτοσ. -Ἔ ἰάεπι ἴῃ οβγαέϊ. πηπιοσγε Αἴεχ. 
ὁ ἱερ. 25] ἀντὸν ὁ τερ. ΪΝ, 1ς, 54). 7, τοῦ, 18. Αἴῶδ. 1 
Ῥγοτττς αὐτὸν 10 ΧΟ ἰπ οἰαταξὶ, τηΐπογε Αἰδχ. ργαυηῖεῖς κιρα ἴῃ 
020 Ἰοςον {εἰ ποι ἴῃ δἷϊο, Αυρ. 

ϊν δὲ 1] α ϑῖαν. Οἴζορ. καὶ 1 ΙΝ, ΝῊ, τς, τό, 

18, 19, 30) 32) 5.) 55), 57. 58) 9, 6) 73, 74. 75» 76, 77.» 85.» 1οϑ, 
28, 129, 130) 131) 134. (ὐοιηρί. ΑΙεχ. Τρ. (ατ. Νὶς. Αὐρ. 
ϑ8ῖδν. Οἴτος. Θεοῦ. Αὐπι. 1. αἰΐᾳις. Αππῃ. Βα. τηλαυνγ.] τη- 

λαυγὼς 1ς. αυτηλαυγες ([0) ξ4. λξυι 

χκὴ ἢ] ἢ λευκὴ ἐς. λευκὴ ἣν τς. ΑἸοχ. 
Ἔ ἥ ὃς. τοῦ χρωτὺς] τὸν χρώματος 72. αὐτῷ 1] ΠΙ|, 

ξς, γι. αὐτῆς 11, αὐτὰ ἴῃ ςβδγδός, πιίϑπογε Α]εχ. ταπεινὴ] 
2τοξιπάία δυγ. ἀωηεῖλον Ἡείγ ἢ. Ατῆλ, τ. ᾿αἰΐαυε. Αὐτὴ. Ἐά. μὴ 
ἢ] α1Π|, ςς», 747 τού, 134. Βιαθοῖ ἴῃ ομαγαέϊ, πηίθοτε Α]οχ. μή εἰ 
γξ. μηγν]1, τς. αὐτῆς] ἔς, [δὰ ζυδίσφυϊκτιν ἤσπαπι οἰ Ποπίς, οἱ 
Ἰηΐτὰ (οτρῖ. οὐκ εςὶν, τοῦ, αντοὺυ 16, 30, 54, 57, 73γ 7, ἼἼν τῖ1- 

δῖ, Νίο. ἐαυπῖς εγω: δῖαν. Οἴἶγορ. τὰ δέρμ.} -Ἐ αὐτης 11, 74, 

εἰς λευκὴν 7. 

π᾿ αἱ- 

αὐυγασωμχ ᾽ς. Ἠείνγςἢ. 
λεύκον ἢ ζ4. δλεῦυχον εἰ 7ζ. 

γό, τού, 134. “Ἐ αὐτῇ )ς. εμίο εαγπεα ϑῖαν. Οἴἶζοσ. ἡ , ϑρὺξ 
αὐτῷ} κα ἢ ΙΝ, ξς. ἡ ϑριξ αντὴς ς8. α αὐτὰ 171. τρίχα 

λευκὴν} α λευκὴν ς4,) 74. 7.) 76, 83, τού, 130, 134. λευκὴν ἰῃ 
τεχῖι τἀπῦμπι, (τὰ πδδεῖ τριχα τλᾶγρο, 11, λευκὴ ταηίυπι τύ, 20, 
30, 32) 52, 53) τ, ς7,) ς9,) 72» 735 77. 82) 8ζ) 125, 121. (αἴ. ΝΊς. 

Ατσηι. σ᾿ αἰΐΐφις. Απη. Ἑά. λευκῇ ΑΙ4. ἐμ αἰϑμω Αὐσ. 
ὄμν ῥίϊιπα Ἡείγςἢ. 8Ι:αν. Μοίᾳ. δίδωμι ἐπ᾿ αἰδμωι δλν. Οἶχτγορ. 

αὐτὴ δέ ἐξιν ἀμ.} “ὦ ργαπνίπυπι ΓΝ. ΑΙοεχ. αὕτη δὲ ἐς. αμ. ς7) 

82, τοϑ, 1320) 121. α αὐτὴ (Π0) τοό6. εἰ ἐδα δις. δ5ι4ν. Ατίω. ᾿. 

5 αἱ- 



ἀπ Φ. ΧΙ. 

Φ 

ΛΕΥΙ ικΚ ὁ Ν. 

ς. τὴν ἀφηὴν ἑπὰ ἡ ἡμέρας, Καὶ ὄψεται ἢ ἱερεὺς ΤῊ ἁφὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐξδό ὁμῇ, χαὶ ἰδοὺ ἡ ἄφὴ μὲ- 

γει ἐναντίον αὖὐτϑ, ὃ μετέπεσεν ἡ ἀφὴ ἐν τῷ δέρματι, χαὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἐπ]ὰ ἡμέρας τὸ 

6. 

ἊΣ 

9. 10. 

ἡν4γν 

. μένος τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, χαϑαρὸς ἔ ἐςαι. 

δεύτερον. Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς αὐτὸν τῇ ἡμέρα τὴ ἑδδόμη τὸ δεύτερον" καὶ ἰδὰ ἀμαυρὰ ἡ ἀφὴ, 
2 , ε ε Ἃ» ὯΝ Ν᾿, [δ -΄ΛΝ ἐς ε Ἁ ’ ’΄ 2 Ν - ΄ 

δ ΒΕΤΕΈΞΕσΕν. ῆ σφ: ἐν τῶ δέρματι" χαὶ καϑαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς, σημασίᾳ γὰρ ἐς!" χαὶ πλυνά-- 

Ἐὰν δὲ μεταδαλᾶσα μεταπέση ἡ σημασία ἐν τῷ δέρ-- 
μᾶτι, μετὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἱερία τοῦ χαδαρίσαι αὐτὸν; χαὶ ὑφϑήσεται τὸ δεύτερον Τῷ ἐεξε!» 

Καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἰδοὺ μετέπεσεν ἡ σημασία ἐν τῷ δέρματι, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἷε- 

δεύς" λέπρα ἐς!. Καὶ ἁφὴ λέπρας ἐὰν γένηται ἐν ἀνθρώπῳ, χαὶ ἥξει τρὸς τὸν ἱερέα. Καὶ 
»»Ἤ) ες νν "ΠῚ »ιΝ » ἰδ ἙΝ [χά ΄ Ζ΄ Ν, Ν ὃ Ὰκ 

ὄψεται ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἰδοὺ ἐλὴ λευχὴ ἐν τῷ δέρματι, χαὶ αὕτη μετέδαλε τρίχα Λευχὴν, χαὶ ἀπὸ 

, τοῦ ὑγιᾶς τῆς σαρχὸς τῆς ζώσης ἐν τῆ δλῆ, Λέπρα πεαλαιουμένῃ ἐξὶν ἐν τῷ δέρματι τοῦ χρωτὸς, 
. ταὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν, ὅτι ἀχαϑαρτός ἐς!». ᾿Εαν δὲ ἄἀγϑᾶσα ἐξανϑήσῃ 

λέπρα ἐν τῷ δέρμοῆι, χαὶ καλύψη ἡ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τῆς ἀφῆς ἀπὸ χέφαλῆς ἕως ποδῶν, χαϑ᾿ 

Δ) ἴαις. Ἄτην. 4. καὶ αἶφορ.] αλαὶ γ5. Απτῃ. τ. αἰἴφυς: Απτ. Ἐδι 
Ἔ σι ((ς) ὅγγ. τὴν ἀφ.-- τὴν ἀφ. ἱπ ςοτῃ. 4] α ΑΔ ἰετυῖγα εἴ 4ι12 
εἰ5 ἰπτοποςηξ 54. (0. 72. ἐπ]ὰ γμ.}] τῇ ἐπϊὰ ἡμέρας (ὃς) Αἰεχ. 

ν΄, Καὶ ι"-ὶ68.} , σε εἵ υα 5 ἱπεοτγιςςηὶ γὲ;: ὁ ΜΡ. 

τὴν αΦ.} τὴν α. ομρ. ΙΝ, τοϑ. τὰς τὴν ἀφ. Ἠείγον. Απη. τ. αἱϊὶ- 
ηυς. Απη. Ἐά. τὴν ἀφ.-- ἡ ἀφὴ 2.] α μοῆιιτπὰ οἱ αι1: [ἰδ ἰη- 
ἰεδοεπῖ Αγαῦ. 3. τῇ ἡμ. τῇ ἐ09.------τὰ ἡμ. τῇ ἐξδ. ἴθ ςοα;. 6] 

α ΡΟΣ ΟΠ εἴ 4. ἢ" ἱηιοτγαςοπῖ, (ὰ διαῦει πιδῖγο ῥεϊπιῷ τπδηυ, 
ται. 1. τί πη γμ.} α τῇ Αἰςχ. “πὶ ἀϊΐε πῃ. τ. αἰ φυς. Αττῃ. 

ΕΑ. γκαὶ ἰδέ ἸωΠ Ατὰθ. 1. 2.  Ὀλῖυπὶ Αὐπιεπὶ (οὐά. Αππὶ. 
ἘΔ. εἴ ἴπ τπηλυφιδὶ (υρρίεπιεπίο τη. 1. ἡ «φὴ)] κα  7ζ. 

μένε.) πιαπο δὸς Ατπιεπὶ Οοάά, Απη. Ἑά. εἰ ἰαι ἰῃ Ἀιρρίεποκηῖο 
τΌΔΤΡ  ΠΔ]}, (πὸ διὸ ρυπῶϊ ἕρεα πΟΙΆΓΙΓ, υἱ ἀεϊεηάυπι), Ατπὶ. 1. ἐν- 

.] τνωπιοὸν τῷ, 108, 118. δ μετέπ.) καὶ ον μετίπ. (3, 72: Ὄνϑοοην Ὁ. 1. 2. Αγτπι. τ. αϊϊσυς. Αγπι. ἘΦ. κοὴ οονη σι μι Ὲ} 6 Αὐρ. 

ἐν τω ω δίρμ.] Ἔ δμ, ΑΓΆΡ. 1. 2. 

ἀἰφορι] και ἀαφορισει τοϑ, 118. 

“ΜΠ! οὐπὶ αιειμο Ατδῦ. 3. καὶ 

α χαὶ 73. Απῇ. 1. αἰϊΐᾳφις. Δται. 

Ἑά. αὐτὸν ὁ ἱερ.] ὁ μρ. αυτ. Ν]1. Οοπιρί. ὁ μῃρ. τὴν ἀφὴν 10, 
ιο8, 118. ἑπ]ὰ ἡμ.}] ἐὔδομη μέρα ς3. τὸ διύτ,---τὸ δεύτ. 
ἴῃ ςοπη. 6]  4]1οτυῖτα εἴ χυρ Πα Ἰηϊεδοεηῖ τό, )γ.-. τὸ δέευτ.)} 
α τὸ ζ4. α υσυπιαᾳὺε δἷλν. Οἴἶγος. σία, Απη. τ. δἰξφος. Απῇ. 
κι. 

ΥΊ. ὁ ἐεο. αὐτ.} α,7ον ο ρ. 11, Χ, 18, ςς, ςβ, (9, 82, τού, 134. 

Αἴεχ. Τρ Αὐζ. 4. αὐτὸν ᾿ς, ζ4, τ29. Ηέίϊγεἢ. Ατπι. 1. αἰἰίᾳυς. 

Ἄπη. Ἐπ. φΦ ιἐρ. τὴν ἀφὴν 19, 1οϑ, 118. τὴν ἀφὴν τἈπίυτ 71. 

τῇ ἡμ.} ἰπ ἀϊε διν. Οἴτος. Αππ. 1. αἰϊΐαυς. Απη. Ἐά. ἰδοὺ 
αμ.} ζενε ἱπνέπία ἔπ τ Αταὺ. 1.2. Α͂ πιανίεγ ἡ Ατῦ. .. ἙἘᾺΡΙ͂ 

Ασπι. 1. Αἰ ΐφυς. Ασπη. Ἐά. ὁ μετ. ἡ ἀφὴ) καὶ ρεασιπίτυηϊ τό, 
»7. Αταῦ. 1. ἃ. 3. δῖαν. Οἴσοζ. Αππι. 1. αἰΐᾳυς. Απτ. Βά. , ἡ ἀφὴ 
ς4, 7ς. κα οπὶηΐδ οὐ οπιοϊοϊεϊευϊοη 7221. μετέπεσεν) αὐῤετ! Ατδδ. 
:. 2. ὄἕσεωνε πατοῦν ΑΥΔΌ. 3. τῷ δίρμ.} ἰερνα ἐμεῖς ζατῃ ἃτ- 

ὕσυ!ε Οὐορι. καὶ χαϑ.) α καὶ 11, 1Π],.7.2.. ΑτὯθ. 1..2. Αχπι. σ. 

αἰϊϊαυς. Απη. Εά4. [ι2δεῖ καὶ ἰῃ ςἰλγαᾶ. πιπογε Αἰεχ. χαϑχριεῖ} 

εὑχκ ὀφορισει 10. 108, 118. αὐτὸν 2] αὶ 10. γάρ ἰςι} επῖνε 
φνο νι 97) ἀος Αππι. τ. αἴδᾳυε. Ἅπη. Ἑά. καὶ τλυναμ.] ἰσυα- 

ἔμ" Αυζ. εἰ ἰδιαῤὶε Οοοῖς. αὐτοῦ ,4Ἰ1, 1Π1|| ςῳ9 )ς. Βιαθεῖ 

δι «πατῶ. πιϊηοτο ΑΙεχ. καϑ. ἔςαι) καϑ.. εἐςιν ις. εἰ νκιηνεέκι 

“1 (ορι. Οοος. 

Ψ]1. δὲ) α δῖαν. Οἴνος. μεταξαλισα) μεταξαλλουσα ς2, 
ξτ. 128. αἰνίαιοης Ατῇ. 1. αδίχιιθ. Ασπι. Εά. μετωπίση)] μι- 
ταπίσει 7... «ἰκειδ Ἠεῖν εἢ. ἡ σημοσία} “1: ἰπ τεχῖυ το ἐκφυμα 
(εἴ «ὃ αἰϊο [πιετρτεῖς, εἴ ἐχ πιᾶγρ. ἱπάυδυπι) ς 4. δέρματι -᾿ κι 
Οεοτς. μετὰ] καὶ μετα 18. 
αὐτὸν 13] αὐτὴν γ6. τὸν ἐερ.} κα 75. 
τοῦ καὶ. (δ τὰ ἰῃ ςμιλγδλῶδ. πιίπογς, Αἰεχ δρ ρυγίβεατε Ατίη, 1. δ] }}- 

4υς. Απη. ΕἘά. αὐτὸν 2] α Αὐυξ. ἴῃ το ἴοςο, ἰοὰ μδθεῖ ἴπὶ δϊο. 
α Ἅππ. ᾿-. «[ήᾳυε. Ατπο. Εα. 

11. ὄψεται) οἱάεε Αυγ. Ἡείνεϊι. αὐτὸν 13] α ΙΝ, τό, 
10, 42) ζ3ν 44. 46, ς7, 64) 73» 75» 779 82. ὃς, 108, 118, 128, 
110, 111. (οπιρί. Ηεςεΐ εἰ). Αἰττ. τ. αἰΐφυς. Ατῃ. ἘΔ. κα ἷπ τοχῖι, 

4.4 μαδεῖ πιᾶγρο, Δ11. υποὶς ἱποίυάϊε ΑἸεχ. ὁ ἱρ. 15] α 72. 
ἰδοὺ) α 75- μετέπεσεν] κε μετίπ. τς.) ζς.- “μι δὶ μετεπ. ΙΝ, 
“Ἐ ἴα εχ ἐπίδωχε (εχ Α4π12) ς.. ωὐνπκίαία οἱ Αὐρ. ἀρραγεῖμ 

τοῦ καϑ.)7(α τοῦ 111 

χαι ἀφοριεν αὖον ο τερευς μετα )ς. «ς “Ἔ φατ’ ΟοοΥς. 

(ορι. 

,. ὅλην τὴν ὅρασιν τῷ ἱερέως" Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἰδοὺ ἐχάλυψεν ἡ λέπρα τοᾶν τὸ δέρμα τὸ 

καὶ μιαν.) α καὶ γ4. Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ; Ἐά. λέπρα 
ἐγ) οτι μεφιαύκυης ι18. ΔΑππ. 1. αἰΐᾳφυς. Ασπι. Εὰ, εἐμμονὸς ἰηϊστ- 
Ροπυηξ 1οϑ, 118, ἱπιεγροηῖς ἐμμρυὸν ((ϊς, πΌτπη νετο ἐμῦρνον ὃ) 19. 

ΙΧ. ἐν ἀνϑρ.)] α ἐν ς3. Απηκηὶ Οοὐᾷ. αἰϊφιί, Ατπι. Βά. ἐν τω 
ανϑρ. ς9. ΑΙελ. καὶ “] , Αὐυξς. Ηείγον, (ορι. Απηεηὶ Οοάά, 

αἰϊαι!!. Απτῃ. Εά, ἥξει} ἐλενσεται Χ, τό, 18, 30, 32, 52), 53) (4, 

56, ς7». 4, 73ν 74» 74. 76, 77, 82, 85, 106, 128, 129, 130, 131» 
134. (οπιρὶ. ΑΙΩ. Τιρί, (αι. Νὶς. τὸν ἱερ.} Ααρὼν τον ἐερ. 54» 
74. 75» )6, τού, 134. Ἡείν ἢ. Αττι. 1. αἰϊΐᾳυς. Ασην. Εά. τὸν 

“|.--τ-ὸὁ ἱερ. π᾿ ὁοπι. 10] α Ροϊγεπιδ εἰ 4:8 ἢϊς ἱπιειδοςηϊ «6. 
Χ. ὄψεται) - αὐτὸν γα. ΑτΓαῦ. 3. ὁ "ερ.} α 72. χαὶ δι] 

α καὶ ἀεοῖζ. λευκὴ) αἰδα ἔ᾿' Ατιπ. 1. αἰΐχυς. Ασπι. Ἐὰ, καὶ 
αὕτη) δα συίεπε 5ιαν. Οἶτος. κα αὕτη Αταῦ. 2. κα ὑὐτφυς Αἴ- 
τεηὶ ( οὐά. αἰαυϊ. Απῃ. Εα. μετίξ)}} »οὐσυεν δῖδν. Οἰῖγοζ. 

Απη. 1. αϊᾳυς. Αὐτὸ. Εα. τρίχα λευχκ.}) τρίχας λευκας ς3. 
“αν τὼ διρματι τς. ρέμα (παρε ἐπ αἰδείπεσι ΑταΌ. 3. φέδηνε 
,μκαὶ 'π αἰδαα Αὐταεπὶ Οοαὰ. δἰίαυϊ. Λέπι. Εμ. καὶ ἀπὸ---ἀλῃ) 

καὶ δια τοῦ ἄζς. 74. 76, τού, 13. εανο παςμέως φμιφ (ταν ἴς].) υἱἷ- 

“ἢ (απα Αταὺ. 1. 2. εανὸ υἱυὰ εἶνγα Δτδῦ. 3. αἀπὸ---(ὡς.] ως 

ὁμοιωμα σαρχῷ» φωσης πηδῆζο Χ. 1ἰρί. ὑγιδς) ἀγιον (ἢς) 13:. 
τῆς σαρκ.) εἰ εἐαγπα ἄταν. τ. αἰϊΐᾳυς. Αππη. Εά. ζώσης) ζωης 

1. ἷν τῇ ἐλ}} ΠΙΆΓΡΟ τὸ ἐχφυμῶ (ϑυτηπιλο ϊ ἔστε) 13. μέρη: 
“τα: Ῥιαιτπς Οορι. μεν εἰςαιγία, εἴ ἡυπρὶς ευὐπὶ (4ᾳᾳ. Ηείγςοἢ. 

ΧΙ, τὰ χρωτ.) α γ8. εοἰογ Αὐς. -Ἐ αὐτε Ψ,, τς, τό, το, 

30, 32, (2) 43, (6, ς7, ς8, 64. 73ν 73» 77. 353, 85. 108, 118, 1128, 
129, 130, 1321. (ριηρί. Α]ά. κς. Νὶς. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρδγῖς ρηχῃα, 

ς40ο. Αὐς. Ἠείγοἢ. ὕορι. ΑγαΌ. 1. 2. 3. δίδν. Οεογρ. Ασπι. ι. 
αἰϊϊᾳυς. Ατῃ. Εά. -Ἐ Κκίειι ἰη οἰιλγαές. πιίποτς Αἰεχ ερὶν 1]. 

Ἥ αὐτου ἐξ ΝἾΙ, Χ, 18, ςῳ, (9, 74, 76, τού, 134. [ἰρί. καὶ 
μιαν.) α καὶ Αγπι. 1. αἰϊΐᾳυε. Απη. Εά. καὶ ἀφορ.) α καὶ Ψ1], 
16, ς3, τό, ς᾽, 49, 77, 82, Βς. Οοῃνρί. (χϊ. Νιίς. αἰφοριεῖ ) κκ 
αφορ. 53, ς6, ς7, ς8, ς9., 72, 82, 8. (οπιρί. Αὐγ. Αγαὺ. 3. ριῶ- 

ται ἐκ ἴθ σδλγαδές. πιίποτε ΑἸοχ {ωργαίορῖ. καὶ δα τλῆ τού. 2. 
αφορ. τό, γ). (αι. Νὶς. αὐτὸν 41 α Οεοζς. ὅτι} φκὶ 
Ἡείν ἢ. ἐγιν} ἔραι 1ὰρί, 

ΧΙῚ. δι) . Οοογο. ἀνϑ. ἐξανϑ. λίπρα͵] νανίεια: εὐβοτωενῖε 

Τεη. ἀνϑυσα) ἐξανϑουσα 11, [Ψν, ΜΠ, Χ, τς, 18, 29, ς3ν ςζ, 
τό, (9, ὅ4, 74, 83, τού, 128, 129, 134. Οοπιρὶ. Α]ά. ΑἸεχ. 1ἰρῇ, 

ἐξανϑηση) ἐξανϑησει ΝΠ], ς9, )ς» τού, 130. (οπιρί. Αἰεχ. ἧς, (μἀ 
(ωρεῦ εἰ ωργαίογιρμῆϊς ἡ γεσοιις τηδῃι18, 1.31. λέπρα 15] ἡ λεπρα 
Π, Χ; 18, ςς. τοβϑ. ΑΙεχ. 1ἱρί. λέπ. ἐν τῷ δ.} ἐν τῷ δ. ἡ λ. ς4, 
)ς. ἐν τῷ δι} - τῷ χρωτὸς αὐτῷ Οὐγτ, ΑἹ. ἱ, ρᾶττε ρείπιδ, ς4ο. 

ἐπ σα Τετι. καλύψη] καλυψεῖ τό, 75 τού. 

Οοπιρὶ. λύψει (ῆς, τνροιδείδτιιπι ξοτγίδη επΌγε) ιρῖ. ἡ λέπρα) 
α Τέπ. Ηείνεἢ. τὰν) κα ξς. τῆς ἀφῆς] τοῦ χρωτος αντου 
ς1. ΑΤαεπ. κεφαλ.}) Ἐ ἀντου τς. (ὑοπιρὶ. τῆς κεφ. αὐτου 
19, 108, 118. τῦοδὼν} τῶν π᾿ τον τ186. -Ἐ αὐτου ΙΝ, Χ, τς, 

16, 18, 10, 30) 32, 532) 564. 47» 8, 64, 73, 74. 74» 77ν 85. τού, 1οϑ, 
ει, 128, 129, 130, 1311) 134. (οπιρί. ΑΙά., 1μρ΄. (δῖ. Νίῖς. Ογτγ. 

ΑἸ.1. ς. ϑίδν. -Ἐ ἰάεπι ἴῃ οπαγαέξ. τηϊθοσε Αἰεχ. αὐτὰ πιᾶρο Ν]]. 

τὰ ἱερ.} α Τεπ. ; 
ΧΙ. Καὶ ὄὅψ.---ἰδὲ} αἴας εἴ φυᾶς ἰἰς ἱπιεήαοςης Αγθ. τ. 2. 

καὶ 1] , Οεοις. τᾶν] απὰν .9. α Αωδ. 3. χρωτὸς] 



Ξ Ὺς 

ΔΕΥΣΙΤΙΙΚΟΝΝ. 

᾿ς ΚΕΦ. ΧΙ 
χρωτὸς, χαὶ χαϑαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν, ὅτι “πᾶν μετέξαλε λευχῦν, χαϑαρόν ἐξι, Καὶ ἣ 14. 
ΓΟ ες “ ΕῚ Ῥο 2 3 “Ὁ Ν. ρ , » ἐ ε Ν Ν » ᾿ Ἂν ε ρῷ εἶ 

ἄν ἡμέρᾳ ὀφϑὴ ἐν αὐτῷ χρὼς ζῶν, μιανϑήσεϊαι. Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὸν χρῶτα τὸν ὑγιῆ, χαὶ τς. 

μιανεῖ αὐτὸν ὁ χρὼς ὁ ὑγιὴς, ὅτι ἀκαϑαρτός ἐς!" λέπρα ἐςίν. ᾿Ἐαὰν δὲ ἀποχαταςῆ ὁ χρὼς ὁ τό. 
: ν Ν ͵΄ Ν ν 3. “2 ,.͵,͵͵  ν»Ῥ. εἰ Ζ “Κ᾿ εε Ν ἐπ ρντάσ τος 
υγίης, χα! μεταδάλῃ λευχήῆ, χαι ἐλευσετα! ρος ΤΟΥ ἱερεθι. Καὶ ὄψεται ο΄ἰερευς, Χαί ἰδὲ μετ-- 17. 

ἐξαλεν ἡ ἀφὴ εἰς τὸ λευχὸν. χαὶ χαϑαριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφὴν. χαϑαρός ἐςι. Καὶ σὰρξ ἐὸν ψέγ-.- 18 ἡ ἄφὴ εἰς τὸ λεύυχον, χαὶ χαϑαριίει ὁ ἱερεὺς τὴν ΧΦῆΉν, ρος ες. θξ ἔὰαν γενγ-- 18. 
Α “᾿ς Φ7 » “ὦ ν, ε. ρφ δ ΄ 3 “ἬἯΚΛἭ Γ᾿ “. ὦ 5. Ν ν Ἃ ηται ἐν τῷ δέρματι αὐτῷ ἕλχος, χαὶ ὑγίασϑη, Καὶ γένηται ἐν τῷ τύπῳ τϑ ἕλχους δλὴ λευχὴ, ἢ το. 

τηλαυγὴς λευχαίγουσα, ἢ πυῤῥίζουσα, χαὶ ὀφϑήσεται τῷ ἱερεῖ. Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς, καὶ ἰδὲ 20. 
εν ᾽ἅ ρῳ . ες . 2. ,ω᾿ , ἢ ν. ᾿ κ᾿ » νΝ Ἢ 
ἡ ὄψις ταπεινοτέρα τοῦ δέρματος, χαὶ ἡ ϑρὶξ αὐτῆς μετέξαλεν εἰς λευχὴν, χαὶ μιαγεῖ αὐτὸν ὁ 
εν ΦὉ ΄ . “2 Ν “. Φ' ον 7 ϑιτν ἮΝ Ψ ες ἊΝ . ὮΝ» Ψ ᾽ » φὸ 
ἱερεὺς, ὁτι λέπρα ἐςίν" ἔν τῷ ελχεὶ ἐξήνϑησεν. Ἐὲᾶν δὲ ἰδη ὁ ἱερεὺς, καὶ ἰδὲ οὐχ ἔςιν ἐν αὐτῷ 2. 

ν “ δ Ν Ν“ ον » ᾿ς φΦ ΟΝ Ν κι » Ν . 2 » 
ϑρὶξ λευχῆ, καὶ ταπεινὸν μὴ ἦ ἀπὸ τοῦ δέρματος τοῦ χρωτός, χαὶ αὐτὴ ἢ ἀμαυρὰ, χαὶ ἀφοριεῖ 

- ᾿ ν, Ν, ᾽’ 2 “ Ν ᾿ ρ. ᾿ ε αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπ]ὰ ἡμέρας. ᾿Ἐαὰν δὲ διαχύσει διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, χαὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ 22. 
Σ ιν ϑῳ 2 9 ΄ ἯὍ ἿΗ ΄ ͵. Ν ΄ ." 

ἱερεὺς, ἀφὴ λέπρας ἐςΐν" ἐν τῷ ἕλχει ἐξήγϑησεν, ᾿Ἐὰν δὲ χατὰ χώραν μείνη τὸ τηλαύγημα χαὶ 33. 

«Ἑ αὐτο ΙΝ, ΝΠ, Χ; 19 16, 18, 10. 30, ζ2) ς3» 54) τό, 57») ς8, 59, ταῶλ. τοϊποσε ΑἸεχ. ΒΒ προς αντὸν ἢζς. ἢ ἱερ. τ᾿ --ὸ ἱερ. 45] 

64, γα, 73» 74) 75», 76, 775) 83, 108, 118, 128, 129, 130) 131, αα Ἀἰϊεγιῖτα εἴ 4118 115 ἱητεηδοςπῖ τού. ὃ ἱερ. 1]..72, ζ. 1 αυ- 

134. Οοἴηρ!. Αἰά. Τρ, αι. Νίς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρυΐπιδ, 54.οϑ. τὸν τό, ζῶ, 54) 73» 74) 76, 77» 85» 130, 131») 134. (κῖ, Νίο. δὲ] 
8.|2ν. Ατδθ. 4. Απῃ. :. αἰϊΐφις. Απηῇ. ΕἘά, «ἢ ἰάδπι ἴῃ οπαγαές. πὶ- κκ τό, 30, ς2,) 77» 84) 110, 131. (αἰ. Νίς. μετέθ.} ροΐξ Βδης ν. 

ποζὲ ΑἸοχ. καὶ καϑ.} και ἀφοριεῖ (0. 72. εἰ ῥεγίβεει δῖαν. Οοἵἱ.Ὠ υἵᾳιε δὰ ἰῃἰτίυπ) οἀρὶ5 χχὶν ἀοῆςῖς ΓΝ. ἡ ἁφὴ Ἔ αὐτου 74. 

ἴζοσ. κλ καὶ Ατἴῃι. 1:. αἰἴχυς. Αμπῃ. Ἑὰ. αὐτὸν) “Ὁ ργαπιὶῖ-ὀὀ ὀ74. 134. Ἠείγο!. Απῃεηὶ Οοαά. αἰφυ!. Απή. Εά. καὶ χκαϑ.] 

ἴυηῖ ΙΝ. Αἰεχ. κ ςς. δῖαν. Οεοσρ. Αστιν :. αἱΐαιε. Ατπι. Ἐά. κ καὶ ς3. Ηείνο. Αγ. 1. αἰϊαυς. Αστῃ. Βά. -Ὁ αὐτὸν ςξ, ᾽ς. 
ἄντου Χ, 18. 58, 59, 64, 715 74. 76, τού, 158. ΑΙά, 1ἡρῦ αὐτὴν καϑαρός) καὶ καϑ. Χ, 18. Ὡιρῖ. Ογγ. ΑἹ. ἱ, βᾶττε ῥγπ)α, ς 40. 
ς4) ἢξς. αὐτ. ὁ ἱερ.} αὶ τόν 30, ς2,) 53, 6, 57. 73). 77) 82, 120, Ἐείγοι. Θεοῖς. εἰ ἢς, ἴξὰ καὶ υποὶδ ἱποϊυάϊτ, ΑἸεχ. φαοπίανε πικηήα 
130, 121. Οοπιρί. (δῖ. Νίο. ΑΓΔ. 1:. 2. τὴν ἀφὴν}) τ. κεφα- ΑἈΧΓΩΌ. 1. 2. 3. φιοκίαμε μικπαῖμε Αὐτὴ. 1. αἰΐχυς. στη. Ἐά, ἐς} 

λην (Πς) γ1. πᾶν μετ. λευκὸν] τσ. μετ. εἰς λεῦκον 53. ϑδίαν. εγᾶι 11], )ς. ἐρι 1ῃ οδβαγαές. τηϊπογε ΑἹεχ. 
Ἀππεηὶ Ο(οὐά. αἰΐφυ!. Αππι. ἘΔ, πασα μέ. λενχη 74» 765 τού, 134. ΧΙ]. αὐτῷ} αὐτῆς 4. λ 75. ἕλκος} ελκοὺς οὐλὴ 72. 
πασαὰ μετ. λευκὴν (ῆς) )ς. πασα τὴν αναρρεψεν μέτεξαλε λευκὴν ὑγιαφϑῃ] υγιασει 4) 7ς, 120. ἀγιασϑὴ (ἢς) 18. 
(ας, ἔςρεψεν εἴ νεγῆο Α4.}18) 54. εομθεγε ἐπ αἰδεπι Ἴετῖ. 1οίαπε ΧΙΧ. τῳ ω τόπῳ] Α τῶ )ς. ἢ τὴλ.) ἢ αἱ; λευχαίνεσα) 

εοπεαμα οἱ! ἱπ αἰδο Ἠείγςοἢ. καϑ'. ἐςὶ] καὶ χαϑ. ἐρὶ 1ς. Αᾶρ. δλευχιζασα 19, τοβ, 118. πυῤῥίζασα) τουριζουσα τό, 64. τηᾶτρο 

1.8. χαὶ χαϑαρίϑ» 53. Ογτ. ΑἹ.]. ς. καϑάρος ἐξὶ 54) 56) 73. Ὑθ. καὶ πυρρακιζουσα 8. χαὶ 2] κ 72. Οεογς. ὀφϑήσ.} 
Οὐοπιρί. Τειει. Ἠεΐγοβ. Ἔ κα Οδογσ. λ σοῦ. 3. ὥρῥαγεα! Ατδὺ. 3. 

ΧΙΝ. Καὶ ἡ ἢ ἂν Ἴμ.] και ἢ ἐᾶν ἢμ. 32. φηα νεῖ αϊε ὙΤοετῖ. ΧΧ, Καὶ ὄψ.) ας Λὶ οἱάδεγὶι μά Αταῦ. 4. ὁ ἱερ. 1] Ἔ αν. 

ὀφ9}} ὠφϑὴη ᾽ς. ἐν αὐτῷ] ἐν αὐτὴ 1ζ. κα ἐν 9. ἐπ εεμσιοαϊῖ τὸν 72. ἡ ὄψις} 1 αὐτου το, ς8. Οορι. Θεοῦ. -Ἐ αὐτῆς τς, 
(6ς) Το. «ρὼς] εοἷον Αὐσ. εατο ϑῖίαν. Οἷἶτορ. Ασπι. 1:. Α]1}- 1ο8, 118. (ομρὶ. Ασδῦ. 1.2. ἄντῆς τοᾶγρο Ὁ]. ταπεινοτέρα) 

4υε. Απῃ. Ἑὰ. μιανϑήσ.} εοπίαππαδίε Ἠείγοῃ. -᾿ χά Οδοῦς. κοιλοτερα ς4,) 73. ὥς ἰπ τηᾶγρ. Χ. ρ΄. ἡ ϑρὶξ] κἢ11.. αὑ- 

ΧΜΝ. τὸν χρ. τὸν ὑγιἢ] α τὸν υἷε. 111. τὸν χρ. τὸν ὑγ. ἰεὰ τὸ τῆς) αὑτοῦ 19. κα 72. Ατηι. 1. ἡϊαυε. Απῃ. Ἐά. εἰς λευκὴν] 
δηῖς ὑγ. ἰπ ομαγαέζ, τίποτε, ΑἸεχ. τὸν Χρ. τὸν υγ. τὴν σαρκὼ τὴν λευχῆ 19, ἴο8, 118. καὶ μιαν.} α καὶ 74. Αγηι. 1. 811|4ιῖς. Αττι. 
ζασαν ς4- τὸν χρ. τὸν ζῶντα ἰηῆπυδε Ογτ. ΑἹ, ἰὰ (αι. Νίς. 141. ἙἘ4. αὐτὸν] αὐτὴν ςς,) τό, ὅ4ᾳ. ΑἸά. ὅτι) α Χ, τό, 18, 29, 32, 
ἐανπορι (πηι Ἀταὺ. 1. 2. 8ιαν. Οὗἶζον. ἐαγπέηι υἱϑεπίο Αταθηὶ [29 41») {6, ς7, ς8, ς9, 64, 72, 73» 745) 779 829 83, τού, 128. ΑἸά. 

Οὐοάά. αἰϊφυ!. Ατπι. ἘΔ. χαὶ μιαν.--- ὅτι} α Ηείγο. καὶ 2] ΑἸεχκ. 1ἱρῦ (αι. Νὶς. λέπρα] αφη λέπρας Χ, τό, 18, 29, ζα, 
α Ογν. Αἱ. 1. ς. αὐτὸν] α εοῖρ. Απῇ. σ᾿. αἰΐᾳις. Απτη. Ἐά. ς3, ςό, ς7, ς8, ς9, 64, 72, 73. 745 779 829 83, τού, 118. ΑἸά, 1ἰρί, 

ποοιῖυτη υἴπ!πὶ αὐτὸν νεῖ αὐτὴν ἐΧρΙπηδηϊ ΑΥΔΡ. 1.2. ροΐξ μβᾶπο νυ. (αἵ. Νίςο. αφη λέπρα (Ής0) Ν]Ι, 20, ὃς, 1214. -Ἐ ἐμμονος τοϑ, 

Ρίεπε ἀἰδπίηρυνης το. Αἰά. ΑἸεχ. ὁ χρ. ὁ ὑγ.] α ὁ χρι τό. ,ὃ τιθ. “Ἔμμηνος (ῃς) το. Μἱεμεῖον ἰξρυασ δῖαν. Μοίᾳ. ἐν τῷ 
εἶτ, 72. ὁ χρ. ὁ ζῶν Ογτ. Α].]. ς. φκοπίανα ἦος οΠῇ εανὸ ἤἥγπια Αταῦ. ἕλκ. ἐξήνϑ.}  )γ5. ενὼ ἕλκ. ἐζηνϑ. ς3. ἐν τω δέρματι ἐζηνϑ. 7:. 
1.2. φμομίαηι σα (απα Δταὺ. 8. ὑγ-πούγ. ἴῃ ςοπι. 16] α ροῖ: φκοπίαηι Ῥγαυ τς Οεοσς. ἐξήνϑησεν) οὔέονοίεει; Ατιηθοὶ (οὐά, 
{ΓΕ ΠῸ Γῇ εἴ αὐ: ἢΐ5 ἸηἰοΠ]αςεηϊ ς2, 7ζ. ὅτι ἀκα. ἐς] ακαϑ' ἐσαὶ αἴϊχφυὶ. Απῃ. Ἑά. 
53. Αότε ΙΝ, τς, τό, 10, 32) ξ45 ςζ) τύ, ς7, 64, 73») 779) 83, 8ς, ΧΧΙ. Ἐὰν δὲ] α δὲ δῖαν. Οἷἶτος. «ς᾽ Οδορ. ἔἴδὴ] Ἐ αὖ- 
108, 118, 128, 120, 130, 111. (δῖ, Νις. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρασῖε ὑγίπια, τὸν 10, ς8, τοϑ, 118. ΟΟΙρΙ. αὐτὴν πιᾶῖρο 1]. -Ἐ ἐΐωσε νεὶ 

ξ40. Ατοδ. 1:. 2. ϑ8ῖαν. Οἷἶγοσ. Ασῃι. σ. αἱϊΐψις. Απῃ Ἐὰ. ὅτε ἐδίανι ΑΥσδρ. 1. ἃ. ἰδ. ὁ ἐερ.} οτερ. (δὴ ς3. ἰδὼ] α 128. 
ὉΠ 615 ἸηοἸυαϊς ΑἸοχ. α οπιηΐα Ασαῦ. 3. εἰ πολ πμιπεμε οὶ ἀΐς Θεοῦ. ὔὕεοῦρ. ἄγπι. ᾿. δἰΐφυε Ατπ. Εά. ἐκ ἔξιν] ποα Μὲ Αἰτηδηὶ 

λέπρα ἐςίν} κα ἴῃ τεχῖιν, (δὰ Παδεῖ τπασρο, ΝῚ]. κα ἐξίν το, τοϑ, 118. Οοἀὐά, αἰϊᾳφυ!. Ατπι. Εά. ἐν αὐτῷ] εαντω 74. ταπεινὸν) τὰ- 
“Γ᾽ ἑκργα 4 ΛΙδ. τ. 2. φιοηίαπι ἑεργα οβ Αττι, 1. αἰΐᾳυε. Απῃ. πεῖρη 74, τοῦ, 134. κοιλοτερα 54) 75. τὰ δέμ.] λα Ὅεοις. 
Ἑὰ, Ασπιεηὶ Οοαά. αἰαυ!, Απτη. Ἑά. τὰ χρωτ.}) - ε'κε Οορέ.Ό ἦ 

ΧΥῚ. Ἐὰν δὲ] εἰ δὲ Ογτε. ΑἹ. ἴῃ δῖ. Νίς. δὰ 1. δε Αταδ. :.2. ὧμ.} α ἦ τς, 18. καὶ ἀφ.}] κα καὶ ἢ], ΠῚ, ς3, (6, 2, τ29. Οδογρ. 
α δὲ δίαν. Οἶτοσ. Οδογς. ἀποκαταςἢ} καὶ ἀποχ. 53. αποκα- στ. 1, δΐαυς. Αγηι. ΕἘὰ, μιαρεῖ καὶ ἱπ ομιαγδέϊ. ταΐποτε ΑἸεχ. 
ταζαϑὴ 15, 16, 19, 32) 54) 47) ζ9, 73) 745 "6, 77, ὃς, τού, 1ο8, χώρισει καὶ ἀῷ. ζ4. καὶ χωρισεὶ Τηᾶγρο Χ, 8ς. χὰωρισει τᾶ 

Φ βϑν 4.»ν" « θ 

118, 130, 131, 134. Οοιηρὶ. (δι. Νίς. ἀποκαταραίη Ογτ. ΑἸ. 130. 1ρ. αὐτὸν] αὐτὴν (4. α Ατπ.. 1. ὁΐερ. 23] α 72. 
᾿) 

Ἰ.ις. φοτογα αι Αγαῦ. 1. 2. γωμς φγφτηϊϊαξ ΑΥπλ. 1. 4}1]- ΧΧΙΙ. Ἐκὰν δὲ] καὶ ἐαν ς4,) 74, 75» 76, τού, 134. α δὲ ϑιδν. 
. φο ’ 06. Απη. Εα. ὁ χρὼς) δἷ5 ἰρηρίαπι 130. “Ἐ αὐτου γ4ᾳ) 76, Οἰἶζτορ. Οεοῦς. Ἀπ. 1. αἰϊΐφιιθ Ασηι. Ἑά. διαχύσει!) α 1], 

Ιού, 129, 1324. «οἷο; Αὐυρ, εανὸ δῖαν. Οὗἶτορ. Ατδῦ. 1ἱ. 2. ὁ 1111} τζγ107) 545) ςζ) 71) 783) 1οϑ, 118. Οεοῖρ. Αγη. 1. αἰϊϊΐφυς. Αὐτη. 
«ε Μ - Φ . 

ὑν.} α ὁ ς;. 129. ὁ ὧν νγ. ΑἹ. 1. ο. δρ σρδλαγϑαὶ ῳίῳ᾽α Αγὰρ. 1.2, ἙΒά. Βαδεῖἡπ «ΒΑΕ, τηΐποσθ Αἴοχ. δια. διανέντ.} πλατυνχσας 
μεταξαλι ] μετοῖξο λλη ᾿οῦ, μ ἐταξαλει ζὃ, τοῦ. λευχὴ] λεὺ- τολατυνθη ΠΊΑΓΡΟ Χὶ . ΤΡ . διαχέηται) δια χυσηῖαι 59. δέρμ.} 
κῆν 71) τοῦ, 18, εἰς λευχον 1ύ, 322 ς2,) (4) ζ7.9 73. 74ν 7) 76.» 77. Ἔ ἡ: (σεογρ. καὶ] αὶ ζ4, 72. Οορῖ. Θεοῦ. Ατπι. 1. αἰαυε. 

ΙΟοῦ, 1319 134. (ἰαἵ, Ν!ο. Ασαῦ. 1:. 2. ϑῖαν. Ασπι. 1. αἱ αιθ. Αστη. Ατπν. Εά. μιανεῖ 1 μιανη ΑἸά, ἀφὴ] φμομίαρ, Ὀγωτηϊτατξ 

Ἐὰ. λευχῆη εἰς λευχοὸν (ἢ) 130. λεῦκον Χι 18, 30, ς8, ς0, 4. 72, ΑΙΔΡ. 3. Οεογς. Αγηι, ι. ΔΠ4υς. Αγηλ. Εάᾷ. ᾿ἐχρηπιὶς τηλαύγημα 
82, 128, 1520. (οηρὶ. ΑἸή. 1ἱρῇ. καὶ ἐλεύσ.} α καὶ ις. Οθογρ. δ'λν. Μοίᾳ. ἐςὶν} α Ατγπι. 1. ΔἸ} 4116. Ατπ, Ἐά. ἐν τῷ ἕλχ. ἐξ- 

Ατπη. τ. δἰ. Αση). ΕἘά. - ἡ]. Οεογρ. ἡνϑ.} ἐν τω δερμαῖι ἐξηνϑ. ς 4. 749 )ς) 76, 134. δέρματι πιαγσοὸ Χί. 

ΧΝΠΙ. ὄψεται) -| τον [Ψ΄, τς, 10, 58.) 7292 1τοϑ, τ18, (οτηρ!], Τρ. νἀ τῷ τοϑ. κα οἵπηὶα Αγαῦ. 1. 2. εἰ ριυροτας Οδογᾷ. 
᾿ .. ' . 9 γι . Δ ΓΝ Ἃ Ν . -ν ἮΝ ΄ 

Πείγοῃ. Αγσαῦ. τ. 2. Αγπ). 1, αἰϊϊαιιθ Ασην. Εὰ. -Ἡ ἰάσπα ἰμ οἰ ια- ΧΧΙ, Ἐὰν δὲ] α δὲ ϑῖλν, Οἤἴἶτορσ. «σε, (θογν. χαία χρὰ- 



1 

ἘΕΘΟΧ, “, » δ8ι. ΔΝ ΡΟ νν" “ ρο 9 "»"ἉἋ εςἢ , 
24. μὴ διαχέηται, δλὴ τῷ ἕλχους ἐςὶ, χαὶ χαϑαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς, 

15. 

26. 

27. 

«83. 

29. 

3ο. 

ὁ. 19 Ὁ ( ΠῚ αντ. τςό, 134. 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΙΠ. 

Καὶ σὰρξ ἐὰν γένηται ἐν τὼ 

δέρματι, αὐτϑ, χατάχα αγμα τὸ ὅς, χαὶ γε Ἴ δι Ἐν; τῷ δέρματι αὐτῷ γτὸ ὑγιασϑὲν τοῦ χαταχαύ- 
ἀκ τι; εἶεν ι δεει “ὦ 

ματος αὐγάζον 1 λαυγὲς χευ ἐν, ν ὑποπυῤῥίζον ἢ ἢ ἔχλευχογ" Καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεῦς, χαὶ ἰδοὺ 

μετέξαλε ϑρὶξ λευχὴ εἰς τὸ αὐγάζον, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ταπεινὴ ἀπὸ τοῦ δέρματος, λέπρα ἐς ἵν" 

ἐν τῷ καταχαύμα)ι ἐξήνϑησε" χαὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, ἀφὴ λέπρας ἐςίν. ᾽Εὰν δὲ ἴδη ὁ ἱερεὺς, 
ν ΚΣ) ἅν ᾽ “ » 2 Ν ΝΝ Ν Ν Ν νΝ “ φ, 8ν ἈΝ 

χαὶ ἰδὲ οὐχ ἕξιν ἐν τῷ αὐγάζοντι ϑρὶξ λευχὴ, χαὶ ταπεινὸν μὴ ἦ ἀπὸ τοῦ δέρματος, αὐτὸ δὲ 

ἀμαυρὸν, χαὶ ἀφοριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἑπ]ὰ ἡμέρας. Καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὴ ἡμέρα τῇ ἐξ- 
δόμη" ἐᾶν δὲ διαχύσει διαχέηται ἐν τῷ δέρματι, χαὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, ἀφὴ λέπρας ἐςίν" ἐν 
τῷ ἕλχει ἐξήνθησεν. ᾿Εὰν δὲ χατὰ χώραν μείνη τὸ αὐγάζον, καὶ μὴ διαχυϑῆ ἐν τῷ δέρματι, 
αὐτὴ δὲ ἀμαυρὰ ἧ, ϑλὴ τὰ χαταχαύματός ἐς!ι, χαὶ χαϑαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς' ὁ γὰρ χαρακτὴρ τὰ 
χαταχαύματός ἐςι. Καὶ ἀνδρὶ ἢ γυναιχὶ ἐὰν γένηται ἐν αὐτοῖς ἀφὴ λέπρας ἐν τῇ χεφαλῆ ἢ ὃν 
τῷ πώγωνι, Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν, χαὶ ἰδοὺ ἡ ὄψις αὐτῆς ἐγχοιλοτέρα τοῦ δέρματος, ἂν 

αὐτῇ δὲ ϑρὶξ ξανϑίζουσα λεπ]ὴ, χαὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεύς" ϑραῦσμά ἐς" λέπρα τῆς χεφαλῆς Γ 

μον) - ἀντου ΝἼ], Χ, τς, τό, 18, 19, 10, 32) ς8, (3) ζ. 46, 47», 
«ἢ, ς0. 64, 73. 7ζ. 77). 108, τιτ8, 128, 129. 130, 1131. (οσιρί. ΑἸά. 
1ρῖ. (αι. Ν!ς. Οορι. Ατῶδ. 1. 2. δδν. Μοίᾳ. Οεοῖξ.0 { ἐέεπι 
ἴῃ σἰιλγδέν. πΐπογε Αἰεχ. ἕν τόπὼ πιαῖξοὸ Χ. 1 ρ΄. ἐς ἱπ γε ίσαο 
Ασπι. 1. δἰὔηυε. Αγπὶ Ἑά. μείνη] μένη ς3, 72. τὸ τηλανγ.} 
ἐν; κ' σέῥασε ,,ὄ ἰ«αδ έν πε (ορι. μλ) « τό, ς7,) 73. 77γν 111. δι. 

Νις. εχ. Ἅπη. 1. αἰῆφυε. Ασπι. Ἑὰ. τῷ ἕλκ.Ἶ α τῷ (7. 
καὶ κα.) α καὶ γ2. Οεοῖς. Απῇ. 1. διΐίαυςε. Αστιν. Εά. 

ΧΧΙΝ, σαρξ ἰχν γίν. ἐν τῷ δι} ἐν διρματι σαρκὸς ιᾶν γινπται 
ΓΟ Χ. 1 τρί. τῷ δ αὐτ. τι" -- τὸ δ. αὐτ. 45} α δἰτετυῖπι εἴ αυς 
ὮΣ ἱπατβοςοϊ τό, ς9. αὐτῷ 1] αὐτῆς (4. καταχ.) και 

χαταχ. 129. σιρὸς)]., (ορ. σγίένητ. 2] α 72. ἐν τῷ ὅ. 
αὐτ. τὸ ὑγ. τοῦ καταχ. αὖγ.}. Απῦ. 3. οἷν τῷ δ. αὐτ. Αἰ. 
:. 2. αὐτῷ 2} αὐτῆς τς, ζ4.- αὐτο 7ῖ. τὸ ὑγ.} τοῦ υγ. 
((ς) 134. τοῦ ασϑίνους 29. τοῦ ἀσϑινους τὸ νγ. 83. ΑΙά. ο τὸ 

ΑΙἰκι. τῷ κατακ.) οὐ κβίοης δἰαν. Μοίη. αὐγ. εὐπὶ {ηη.] 
νεῖ ΑΚ καπι γο ἐσπύςκ ακ4 αἰόκπε ἰπβαπινιαν, Ο(οΡχ. 

α (8. Διεῦ. τ. 2. τηλανγὶς) τηλανγος Χ, ιτ8. Γρί, τῆ- 

λαμπις 71. τυλαιγασμχα (4, 74, )ό, 114. τηλαυγισμᾶ )ς. Εχ- 

Ῥγμπμης τὸ τη αυγὶς ΑἸ. τ. 2. λευκὸν) «19, 1ο8, 118. ἡ 
λευκὸν ἢ ἐχλιιχὸν ς 2. ἢ ἐκλευχὸν λένκὸν (ς) 29, τό, 129. ἢ ἕκ- 

λεικον (Ὁπ';. «4, «ἰέωα Αταῦ. 1. ὑπσχυῤῥιζον) πυριζον 10, 
74. 76, 82, ι18. σύυρριζον Χ, τς. τό, 18, 29, 30, ς2,) (4, (7, ὅῳ 
435. 78ν 77ν 8:. 1οῦ, ΄τοϑ, 128, 129, 110.) 1311, 134. (οοιρί. ΑΙ. 

εν δι. Νίο. κ μια θυ 74, 7, γ6, 8:3, τού, 134. ΔΜ. 
Ἀπ. 3. δ8ν. Οἴτγος. Αγ. 1. αἰΐᾳυς. Απη. Εὴ, υποπυρραχιζον 
[ΌΔΙ;Ο ς8. ἢ ἴχλενκ.Ἶ η λευκόν :4, 71. κα 72, 74) 749 76, τού, 
134. εἷς 29, ς, 46. Οοιρί. , ἃ ταῦ. 1. 

ΧΧΥΝ. Καὶ .)., Αγωῦ. 23. Οδοῖζ. ὅν. αὖτ. ὁ ἱ9.] οΨἁ. ο 

σἱδεό ἐμαὶ (πεεν ἕως εἴ Ἰυτσῖς ἤσς ουτη ῥταςε- 

ὀεηύδυε, Ατδῦ. 3. ϑρὶξ] η. 30. 74» 1τοϑ, 118. Αἰτηςδὶ Οοάά. «ἱΐ- 
4υϊ. Αἰτῃ. Βα. ϑρ. λευκὴ) λευκὸν 9ρ. ςς. τριχῶ λευκὴν ΥἹ], 

Χ, τό, 18, 29, 30, ςα) ς3, (6, ςγ7, 48, (9, 64.) 72. 74ᾳ γ6, 27, 82, 
ὃς, 1οὖ, 128, 129, 1309) 131, 134. (Οοπρὶ. Αἰά, 1 ἱρί, κι, ΝΊς. 

α λενκὴ δῖαν. Οὔἶτγοζ. μή ῥέεπεοείς ἐν) κε αὐδαε Αταθ. 1. 4. ρέϊκι 
ἐς αἰδα»ο. Αππτηεπὶ ( οὐά. δἰ φυὶ. Αἰπι. Ἐάὰ. εἰς τὸ αὐγ.} ἡ το αὖγ. 
19, 108. καὶ ἡ ὄψ. αὐτὰ} εὐ αἰρεῶκε ἐδ] ϑιὶᾶν. Μοίᾳ. α καὶ 
Οοον. ταπεινὴ) χοιλοτέρα ς4, 7ς. λέπρα) λίπρως 120. 

4ποιί απ ἰομγα Αταῦ. 1. καταχαύυμαῖ") καύματι ςο, 130. καΐα- 

χαλυμματι (0) ες. ἐξήνϑησε) οδογείτεπ, Ατπξοὶ ( οὐά. αἰϊφυὶ. 
Ἀστη. Ἑά. αὐτὸν) αὐτο 1}]. αντὸν ἴῃ ςἰιατδῶ.. πήποσς ΑΪοχ. 
ἀς}] φιοκίπη ρυστάπυηι Αταδ. 1. 2. Οεοσξ. Ασπι. τ. δ αυς. Αστιν. 
Εἰ. λέπρας) λεπρα 10, ὃς, 110. 

ΧΧΧΙ. Ἐὼμπἔν δὲ} α δὲ ϑίαν. Οἴἶτορ. σεοῦρ. εἰ ἴλη) ΑΙΤΏΘΩΣ 

(οὐδ. αἰἰφυ!. Απῃ. Εα. δ} -᾿ αὐτὴν 1], Χ, 16, 18, 30, 32, 

ζ3, (4. τό, ς7, 8, (9, 73, 77. 8ς. τού, 128, 130, 131. (οπιρὶ. 
(ὐαϊ. Νις. δῖαν. Ἀοί4ᾳ. “Ἐ αὐτον 6. 72. 74. 82, 83, 120, 134. ΑΙή. 

αὐτὸν {υρεαίοτρζ, δὸ αἱΐδ πιδηὰ ςς. ἰδοὺ} α Οεοτς. ἐκ ἔς} 
πον οἷς τοῖς. παὶ ἔ Ασιῃ. τ. δἰίφυς. ἄπ. Ἑά. ἐν τῷ αὐγ.} 
ἐν ἀντω ανγ. 11. Αται. τ. αἰἶαιιθ. Αἰτῃ. Ἑά. αὐτὼ ανγ. ις. 
“Μίκάς μΦ τορι. ἐπ ἐλο ̓ ρἰεπάρεεκε αἰϊφιοά Ἄττῃ. τ. αἰἴφυς. Αὐτῃ. 

Εω. ϑρὶξ λευκπ] σπρ ριδι; αἰ, Αττα. τ. οἰΐαυς. Ἄπη. Ἑὰ. 
ταπεινὸν} γοιλον ζ4,). 7ς- μὴ 7) μη τ 11. ς, κα Απηεηὶ Οοὐά, 

αὐγάζον] 

α''ηυ!. Απῃ. Ἑά. αὐτὸ δὶ} αντὸ δὲ η ς8. και αντὸ μὴ 5 10, 
1οϑ, 118. καὶ αὐτὸ δὲ Οοπιρί. εἰ ἐγ Οδοῖζ. κα αὐτὸ Αγηγεηΐ 
(οὐά. αἱϊᾳυ. Ατηι. Εα. καὶ 4Φ.} α καὶ 72. Οεοῖγ. Απτῃ. 1. 
αἰηυς. Ατπι. ἘΔ. ὁ ἱερ. 2} . 7848. ὁ ῥερ. α΄ πὸ ἱερ. τῷ ἴῃ οοαι. 
47} κα αἰϊεγιῖγα εἴ συ Πὶδ ἱπιου)δοεης )ς. 

ΧΧΝΙΙ. ὄψεται) (δὴ 71. αὐτὸν 1} , τό, 30, ς2, ς7, 77» 
ὃς, 110, 111. Οχϊ. Νὶς. Απῇ. 1. διὥφυς. Αστιν. Εά. ὁ μρ. 1] 
α 72. τῇ Ἀμ.} ἐν τήμ. Ν]], Χ, τό, 18, 35, ς2, ς7) 148, 120, 
130, 131. (πρὶ. [ἀρ (δι. Νὶς. ϑιδν. Μοίᾳ. Ασπιεηὶ (οάά. 4]1- 

υὶ. ἐὰν δὲ} καὶ ἐαν ς., 74) 744 76, 128, 134. ϑιν. α δὲ τοῦ. 

τοῦς. Απηση (οὐά. Ξ Απὺ. Ἑα. καὶ μιαν.} Α καὶ ς4, 

)2, ς. Θεοῖς. Αγαν. ᾿. αἰϊφυς. Απτ. ΕΔ. αὐτὸν ὁ ἱερ. 2] ὁ 
ἐ. αὖτ. ιό, ς7, 77ν 81, 129, 131. Οοπιρί. α αὐτὸν :ς, θ8ς. κα ὁ 
ἐρ. 71. ἀφὴ) φιοπίανι ρεκτηϊτυσι Ατλῦ. 1. 2. 3: Θεοες. Αγπι, 1. 
Αἰτφις. Αττη. Εά. λίπρας) λιπρα «9. ἐν τῷ ἕλχ. ἐξήνϑ.] 
ἐν τω δέρματι ἐξζηνϑ. το, τιοϑ. ,.,71. ΑΩΔ. :. 2. ἐξήνϑησειν) 
«ὔβέασυτεα, Ατταεπὶ Οοάά. αἰἰαυΐ, Απη. Ἐά. 

ΧΧΨΤΙ. δὲ 13) , διαν. Οἴτογ. Οεοις. κατὰ χωρ.] ἷν 
μέφη αὐτοῦ τρᾶτρο 1ἷρί. ὥς, εἷί ᾳυοά ἀντο πιδῖὶς μδῦεαι, πιᾶγρο Χ. 
Ἔ δκε Οορι. Αταῦ. τ. 2. μείνη} μὴ μεινὴ ς3. τὸ αὐγ.] 
ἐχρείπις τὸ αὔγασμα ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ μὴ διαχυϑὴ]} καὶ μὴ 
διαχίνται 49. α μὴ ς3. α καὶ Οοοίσ. αὐτὴ δὲ) αὖγν δὲ τ29. 
“ μία Θεοῖς. Ατί. 1. αἰϊΐαυς. Απι. Εά. ἀμαυρὰ ἢ) η αμ. 
11, Χ, 18, 19, 9, 71, 74. 73» 76, 134. ἥ ἂμ. ΑἸεχ. Θεοῖς. κὶ ἐμ. 
ἧ (ας) ρ΄. ἣ ς1,), 82. ἐλὴ]} ἢ οὐλη 18, 3. ξ 5, 49, 76, 82, 

1ο8, 118. Αἴοχ. κατακαύμ. 1τἢ, 25] χαυματῷ» 18, ς3, 75. 
κατακ. ιὅ--κατακ. 25], ροϊτειιυπι εἰ 4υα5 [15 ἰητετλοςηῖ, (δὰ παδεῖ 

πιλάγρο, ὅς. ἐξι 15} α 120. καὶ καϑ.] α χαὶ γ4. πῃ. ἱ. 
αἰ; ἴφιις. Αγηι. Ἐά, αὐτ. 25) ἡίαπε Αταῦ. τ.2. ἐρι 2] Ἔ καὶ 
καϑάριει αὐτὸν ορευς ι8. 

ΧΧΙΧ. Καὶ εἰνδρὶ ἢ γ.} καὶ ανδρ. καὶ γ. 11, ςο, 82. ΑἸεχ. 
Δγαῦ. 1.2. καὶ ἀνὴρ ἢ γυνὴ (47) 7ς. ἤς πιᾶγρο Χ. [Ἰρί. καὶ 
ανδρι ἡ γυνὴ ((0) 18. ἣ ἀνδρὶ ἃ γυναικὶ Οτς. ἱπ (δι. Νῖς. δά 1. 
οἱγθ αἰ έπι σα. δἷδλν. Οἴἴγοζ. οἱ ὶ υὐο «υἹ κι. Οεοτῖς. ἐὰν] ὦ 

ἐαν Χ, τό, 18, 30, 32, (4) ςύ, ς8, ὅ4, γό, 82, τού, 1τοϑ, 118, 128, 

129, 110, 134. (οπιρί. Αἰά. 1ωμ(. Οηξ. Ἰ. ς. δίν. Οἴτος. ω αν 
τς, 52, 73. 77)ν 131. (δῖ. Νίς. οαν (ς) ςξ, ς9. ἐν αὐτοῖς) 

ἐν ἀντω τό, 35, {32, ζ4,) 47, 7ζ) 77» 8ςν 130, 131... λα. 72. Οοτρ. 
Απτῃ. τ. αἱϊΐφυς. Αταν. Ἑά. Οτίς. ἱ. ς. ἴεά πιοχ ἐν αὐτοῖς Παδεῖ, 
λέπρας) οὗο ρυηθ!5 ἱπῖγα ποίδτιγ, ἔοσῖς υἱ ἀεἰσηάυπι, τοῦ. 

ΧΧΧ, τὴν αϑὴν] τὴν ἴΌρτα ᾿ἰπεῦη ς9. τὴν κεφαλὴν (ῆς) ΟΥγτ. 
ΑΙ. ἱ, ματῖς ρμείπια, 5432. -Ἐ εἰαε ἴῃ ἰκστηϊοῖπο Ο δοῦν. ἐγκχοιλοῖ.] 

χοιλφότερα Χ, τς, τό, τι8, 29, 30, 32) ς4,) 47, 64, 74) 73, 76, 77, 83, 
᾿8ς, τοῦ, 128, 119, 130, 131) 134. Οοιρὶ. ΑἸΙά. 1ἱρῖ, (δι. Νῖς. 
βαϑντερα τδῖρο Χ. μι. 4 ,3με' Ἄπη. τ. αἰϊφυς. πη. Εα. ἐν 
αὐτὴ} ἐν ἀντω τς, 19, ςβ, τοβ, 129. τοῦ ἐν αὐτω ςς. δὲ 505] 
ἢ δὲ ϑρ. ςς. δὲηϑρ. ς4,.7ζ. κα δὲ 120. Οεοτν. ξανϑίφ.] αν- 
ϑιζουσὰ ς3, γ2. ἐξανϑιζεσα 64. ΑἸά. α Ατῶθ. 3. λεπῆὴ] ας. 
(ορί. λευκὴ τύ, ς2, ς7, ὃς, 130) 131. (δῖ, Νίς. ἔς πιάγζο Χ. 
1νί. καὶ μιαν.] α καὶ τς, 72. Απῃ. 
αὐτὸν} αὐτὴν τό, 30, ς7, 77, 8ς, 131. 
πες Απτῃ. 1. αἰΐχυς. Ασπ, Βα. 

φκίην: ἱγα οἱ ἐπ ρωρώε Ατδῦ. 1. 

ςὉ 

ι. δἰίφυς. Απῃ. Ἑά. 

ϑραύσμα } φκοπίανε υκὶ- 

ὅ0. ἐξε' λέπρα, τῆς κεῷ.} φιοπῖσνι 
ἐπὶ τ -πτι τα 29] κα δὶϊοσηῖγ. οἵ 



ΛΈΕΈΥΤΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. χα 

’ἤ ρϑ φΦ ".»» ε φρο Ν49 2 ες 9 ᾽ 

λέπρα τῷ πώγωνός ἐξι. Καὶ ἐὰν ἴδη ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν τὸ ϑραύσματος, καὶ ἰδὲ ἐχ ἡ ὄψις ἐγχοι- 
λοτέρα τοῦ δέρματος, καὶ ϑρὶξ ξαγϑίζουσα ἐχ ἔςιν ἐν αὐτῆ, χαὶ ἀφοριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν τοῦ 

υραύσματος ἐπ]ὰ ἡμέρας. Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν τῇ ἡμέρα τὴ ἑδδόμη, καὶ ἰδὲ ἃ διε- 
χύθη τὸ ϑραῦσμα, χαὶ ϑρὶξ ξαγϑίζουσα ἐχ ἕςιν ἐν αὐτῇ, χαὶ ἡ ὄψις τῇ ϑραύσμαϊος ἐχ ἔς! χοίλη 
ἀπὸ τῷ δέρματος. Καὶ ξυρηθήσεται τὸ δέρμα, τὸ δὲ ϑραῦσμα ἐ ξυρηθήσεται, χαὶ ἀφοριεῖ ὁ ἱε- 
ρεὺς τὸ υραῦσμα ἑπ]ὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον. Καὶ ὄψεται ὃ ἱερεὺς τὸ ϑραῦσμα τῆ ἡμέρᾳ τὴ ἐδ- 

21. 

32. 

92: 

34: 

δόμη, χαὶ ἰδὲ ἐ διεχύϑη τὸ ϑραῦσμα ἐν τῷ δέρματι μετὰ τὸ ξυρηϑῆναι αὐτὸν, χαὶ ἡ ὄψις τοῦ 
ϑραύσματος ἐχ ἔςι χοίλη ἀπὸ τῇ δέρματος, χαὶ χαϑαριεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, χαὶ πλυνάμενος τὰ 
« ΄ δ» 2 δ Ν ΄ ΄ ΄, ΄.. 2 ρ Ἂν ν 

ἱμάτια, χαϑαρὸς ἔςαι. ᾿Εᾶν δὲ διαχύσει διαχέη]αι τὸ ϑραῦσμα ἐν τῷ δέρμα]ι με]ὰ τὸ χαθαρισ-- 
ϑῆναι αὐτὸν, Καὶ σψεῖαι ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἰδὲ διαχέχυ]αι τὸ ϑραῦσμα ἐν τῷ δέρμα]ι, ἐχ ἐπισχέψεϊαι 
ε ε Ν -ς ως δ, ρο ἰδ Φ,͵ 959 ἢ ΄ 9 9 . 9). ἡ“ ΄ »νὕ35ἃἄκνκἋκῬα ,; Ὰ 

ὁ ἱερεὺς πσερὶ τῆς τριχὸς τῆς ξαγϑης, ὅτι ἀχάσαρτός ἐςιν. ᾿Ἐαν δὲ ἐνώπιον μείγη ἐπὶ χώρας τὸ 37. 

ϑραῦσμα, καὶ ϑρὶξ μέλαινα ἀνατείλῃ ἐν αὐτῷ, ὑγίαχε τὸ θραῦσμα, χαϑαρός ἐςι, χαὶ χαϑαριεῖ 
Ν εἐ ςε Ν 3 " 5. 3 ’ γ9 » “Ὁ 3 ’ 3 αὐτὸν ὁ ἱερεύς. Καὶ ἀνδοὶ ἢ γυναικὶ, ἐὰν γένηται ἐν δέρματι τῆς σαρχὸς αὐτὰ αὐγάσματα αὐ-- 

αυξ 115 Ἰηϊοτ)ασεαῖ ἐν γᾶς ἐςι 1"] ἐςὶ λέπρας (ῖ. Νίς. λέ- 
πρὰ τ") ηλ. 129. “Ἔ ἐρὶ 75. -Ῥ ἰάσπὶ της. ἱμοϊυΐ, ΑἸεχ. φωο- 
'πίαμε πιαςμία ἰοργα οἱ Δταῦ. 1. 2. τῆς κεφ.) -Ἔ ἐξὶν ᾿28. ἐπ 

εᾳρί!ς Αταῦ. 1. 2. ἡ λέπ. τοῦ το.] εἰ δαγύα ΑταΌ. 1. 2. ἀπὶ ἱπ 

δαγόα Αταῦ. 3. τοῦ τωγ.} ἱπ πυπι. οἰυγαι: ἐχρήπγυης Ατπὶ. 1. 
αἰΐαυς. Αττὰ. Εά. ἐγ 2} , 75. Ἄτη. 1. αἴΐίχυε. Αστῃ. ἙἘά. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἐὰν] ἐᾶν δὲ 19, 72) 108. καὶ εἂν δὲ ς 4. Ἰ9η} 
εἰδὴ 110. τοῦ ϑραύσμ. 13} τοῦ δέρματος τό, 7). του τραυμαᾶ- 
τος ΠΠ, τς. τοῦ ϑραύσμ. {εὰ ϑραύσμ. ἴν σδαγαίξδ, πυϊθοσε, ΑἸεχ. 
α 128. ἰδοὺ] α Θεοῦ. ἐχ]) οὐχι 18. 1“ρῖ, οὐκ 54. λας» 
19, ξζ,), τοῦ. Ὁ ἐξιν ζ4,) 74) 7ζ») γ6, τού, 134. -«Ἐ δὴ ϑίαν. 

-Ἔ ,3κ σοῖς. ἡ ὄψ.} -Ἐ αὐτῷ τς, το, ς8, τοϑ, 118. ἡ ὄψ. 
ἐγκοιλ.} κοιλοτερα ἡ ον. 47) 7ς. ἢ ον. αὖτ. οὐκ ἐξὶν εγχοιλ. 10, 
1οϑ, 118. 315] η 30. ΝΠ. “0. ξανϑ. οὐκ ἔςιν ἐν αὐτ.} ἐκ 
ἐξ. ἕν αὐτ. 90. ξανϑ. τοϑ. ἔσιν) «τί Οδοῦρ. 8.ιδν, Αχηι. σ. 
α Αππηεηὶ (οὐ, αἰἴφυ!. Αγαι. Εα, καὶ ἀφορ.} κα καὶ γ1. Οεοτξ. 
Απη. 1:. αἰϊίίψυε. Απῃ. Ἐὰ. ὦκ ἢξεο οὐπὶ 144. υἴφυε δὰ καὶ ἡ ὄψ. ἴῃ 
ς01}). 34. ἐχοίυῆνε, ςς-. καὶ συγκχλεισει πιᾶῖρο ὃς. συγκλείσει 
᾿πᾶΓρῸ 130. τὴν ἀφ. τῷ 3.} ἐΐαρα Αταδ. 2. ϑραύσμαῖϊος 2} 
ϑραυματος (ἢς) τς. τραύματος 111. ϑραύσμ. ἰὰα ομᾶγδέϊ, πλίμογα 
ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙΙ. ὄψεται) ῥγωπονιῖς τῇ μι. τὴ εξϑι πες μαδοῖ ΠΊοχ, 732. 
ὁ ἱερ.} κα 72. τὴν ἀφ.} αντὴν 72. Ατιῦ. 3. τῇ ἡμ. τῇ ἐδ. 
τὴν ἡμέραν τὴν εξδομὴν 71. ἐπ ργαεπιταης 8[αν. Οὗτος. Ατηι, σ᾿ 
αἰίαυς. Απη. Ἐὰ. καὶ ἰδοὺ] α ἰδὲ Αταδ. 1.2. κα υὐτυπιαὰς δἷδν. 
Οἴτορ. Οεοτξ. 8] ὄχι τς. διεχύϑη)} διεχεθη 75. τὸ 
5.1] α 53. 96}5] -Ἔ ἐἰμε Αὐτὰρ. 3. 9). ξανϑ. ἐκ ἔς. ἐν αὐτ.] 
οὐκ ἐς. ἕν ὦ. ὅρ. ξανϑ. 10. το8. ξανϑιζ.) ἐεμμς μη γαῤεάϊμε 

Αὐδῦ. 3. οὐκ ες. τ΄ --ούκ ἴς. 2] κα αἰϊεγιῖγα εἰ 4: [15 ἱπιοτ σης 
0. ἔς. ἐν αὐτῇ ες. ἐν ἀντω ζ) 74) 75, τού, 124. Μι ἐπ ἐα 

ω Ψ [ 
ἐκ ἔς. 2] 

κοίλῃ] 

ἀπὸ] αὶ 54.) 74γ 754 τού, 

Αστη. 1. αἰΐαιε. Απῃ. ΕἘὰ. ω ἐν αὐτῇ Αταῦ. 3. 
Α 5394. 7ζ- πρη ΑῈ Ατγηεπὶ (οαά. δἰψυι. Αγ). Εά.. 

,χοιλοτερῶ 327γ ζ4γ 74) 7357 τού, 134. 

124. 
ΧΧΧΊΠ. Καὶ 13] τρις ΑΥδθ. 1. 2. 3. α Ἀπηξεηὶ Οοάά, αἰϊᾳυΐ. 

Αὐτὰ. ἘΔ. ἔυρην. 1" --τξζυρηϑ. 25} α αἰζεγαῖτ. εἴ φιδ 115 ἱπιειδσεηῖ 
τς. ξυρηϑήσεται 1] ξυρισεται 7ς. ἔξυρησεται ζ4. ἔυρισϑη- 
σετῶι τς. ἔξηρανδησεται (Π0) ς3. γαάοί Αἰτπεηὶ (οάά, αἰϊᾳυΐ. 
τλῆ. Ἐα. τὸ δ. τὸ δὲ ϑρ. ἐ ξυρ.) το τοεριξ τῆᾶγρο Χ. 1ἱρί. εἰν- 
ἐμης τώ: τλῖυπλ Αγαῦ. 3. τὸ δέρμα) αι Ατγλδηὶ (ὑοαά. δ]:- 

υ!. Ατη. Εα. επίομι μὰς ὐδοῖρ. εμίοπ εἶγεα υκέμες ΔΥΌ. τ. 2. 

τὸ δὲ “0. τὸ δὲ δερμα ι6. εἰ νμΐμες δῖλν. Οἴἶζγορ. ξυρηϑήσ. 2] 

ξυρισεται γς. ἔξυρησεται ς4. ἔξυρισϑησ, ζο, 131. ξυρανϑησ, 130. 
ξηρανϑησ. (δς) ς 3. καὶ ἀφ. ὁ ἱερ. τὸ “ρ.} λ ΑἸ. 1. 2. τὸ 

“ρ. ἐπῆ. ἡμ.} επῆ. ἡμ. το ϑρ. τό. επῖ. ἡμ. καὶ το ὅρ. ς3. 90. 25 
--9ρ. τ ἴῃ σοην. 341 αὶ αἰϊογυῖσι οὶ φῃα 15 Ἰηξειαςεπε ς 4. ἐπ1.} 
τὰς επὶ. τς. ἐπῖ. ἡμ. τὸ δεύτ.} , τοῦ. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ 13) α Οδοσρ. ὄψετ.] -Ἑ αντὸον (ἢς) 128. 
ὁ ἱερ. 1] α 72. τὸ ϑραῦσμα 15] αὐτο 72. τῇ ἥμ.} ἱπ' ἀἴς 

δίαν. Οὔἶτος.- Ασπι. 1. δἰϊΐφυε Ασγηι. Εὰ. ἰδ5} α Οεογρ. ἐν 
τῷ δέεμ.} α ἌτὉ. 3. - δίῳ; Οεοζρ. μετὰ τὸ ξυρ. αὐτὸν} μ. 

το ἔνρ. ἄντο 18. μ. τὸ ξυρισϑ. αὖτ. ς3,) 59. μ. τὸ ξυρ. αὐτὴν (ΠΟ) 

1290. α Δηιῦ. 1. 2. λαὐτὸν Ατὰρ. 3. λον! γαϊιγσπὶ εἶμ ϑιαν. Οἷ. 

οΚ. τοῦ ϑραύσμ..] ἐμ: ΑΥδΌ. 3. ἔξι χοΙλὴ)] ἐςὴ κοιλη 75, 

131. εςὶ κοιλοτερα 54.) 74γ 75: 765 τού, 134. πὸ τοὺ δέρμ.} 
λ ἀπὸ ςῳ γ4, 75, 76, τού, 134. ἐκ εμίε (ορι. χαὶ κχϑ.]) ακαὶ 
ς᾽, 72. Ατπι. 1. δἰϊΐφιε Αὐπι. Ἑά. αὐτὸν 45} ἐδίανι (ἢς) Αγαὺ. 
1.2. δίερ. 2 πὸ ἱερ. τ΄ ἷπ φοιη. 36] , δἰτεγιῖγα εἴ 4ι18: 115 ἰηΐοτ- 
)βεεηῖ ς2. πολυνάμ.} ἰαυαῤίέ Θεοῖς. Αὐττ. τ. δἰἴφυε Αγπι. 
Ἑὰ. ἱμάτ.) -Ἐ αὐτου τς, ς8, τοϑ, 118. Οοπιρί. Ατπι. ᾿. 811- 

4υε. Αττη. Εά. -Ἐ Ιάεπὶ ἴῃ οπαγδές. τηΐμοτε Αἰοαχ. - ὅς για 
Οεοτρ. καϑαρὸς] εἰ »ιμπείμς Οεοτρ. 

ΧΧΧΝ. δὲ] , διαν. Οἴἶτορ. Οεοσρ. διαχέηται] διαχυϑῃ 
19.) ζ9. 118. δέρματι) εμίε ἐγ: Οεοτρ. τὸ καϑαρισϑ. αὐτ.} 
ρυν ἡβεαίίοπεπε ἐγως οἷαν. Οἰἶϊτορ. γα εἰς ἐλίμε Αττηεηὶ Οοάά. αἱὲ- 
41, Ατγη. Ἐάὰ. 

ΧΧΧΨΝῚ. ὄψετ.}  αντὸν Χ, τς, τό, 18, 19, 30, 32, ς4, ςζ, 
57, ς8, γ4, 75» 77. 85ν.1ού, τοϑ, 118, 120, 130, 1317) 134. Οοην. 

ΑΙΔ. Τιρῖ Ολς. Νὶς. Οορι. Ασα. 3. δΚιαν. ἅπῃ. σ. αἰΐφας Ασωι. 
Ἑά. - ἰάσπι ἴῃ εἰιασγαές. πχϊπούε ΑἸΪοχ. ὁ ἱερ. α' ττὸ ἱερ. 2} 
α ἀἰτεσαῖγα εἴ χυσε 115 ἱπιουδοθηζ 10. καὶ ἰδι--ττῷ δέρμ.} κα ας 
εἴ 4.1: 115 ἰηϊεγλσθηῖ 722. ἰδοὺ] .(' Αγσαῦ. 5. διακέχ.] ποπ 

ἀξιυῶνι οἱ Οεοτρ. τῷ δέρμ..} «τες εἶες Οεοτς. οὐκ ἐπισχ.} 
οὑκ ἐπισκ. οὐκ εἐπιζητήσει 4, Αἀυπηρτας Αφυῖαπι ἱπ δα αϊταπιδηίο. 
εἰ πο εοηβάεναυϊι ΑΥΔΌ. τ. 2. εἰ πο εοηβάενεί Αταῦ. 3. τριχὺς] 

εγίμς ε7ω. Οφοι. ξανϑῆς) ξανϑηζουσὴς 130. ξανϑιφουσ. ιό, 

18, 29, 52, τύ, ςγ, ς8, 64, 74.) γ6, 779 8259 83, 8ς, τού, 128. 129, 

131, 134. Οοπιρὶ. ΑΙά. (Αι, Νίς. διαν. Μοίᾳ. εξανθιφουσης (6) 
Χ, 320. 1ἱρί. ἕξανϑουσης ς3. ὅτι) ΑΙ], τς, τό, 29, 30, ς5, 

439) 544 56, ς8, ς95) 04) 727) 74.) 7559 83, 85, τού, 128, 120, 1309 131» 
134. (οπιρὶ. ΑΙά, Αγαῦ. 3. δ[αν. Οἴἶδιορ.0. υποὶβ ἱποϊυάϊς Αἰοχ. 
ἐνπς Δτιαῦ. 1. 2. ἀκαϑ.} -Ἑ ἀὶε Οορι. 

ΧΧΧΝΙΠΙ. Ἐὼν δὲ] καὶ ἐὰν κ4, )ς. Οεογξ. ἐνώπ.} α δὶς 
ξ47γ7 75. αΑἰδῦ. 1. 2. δῖαν. Οὗτος. Αστῃ. 1. αἰΐχφυς. Ασπ. Εὰ. 
Ἔ αὐτου ὟΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 19, 29, 30, 32, 52) 43) τό, ς7, ς8, τὸ, 
64, γ2, 74) 6, 77, ὃς. τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 131) 134- 

(ὐοπιρὶ. ΑἸΙά. Τρ. (δῖ. ΝΊς. διαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. -Ἐ ἴάεπι ἱπ 

«ςβαγαῖ!. τπηΐμοσς ΑΪοχ. μεῖν. ἐπὶ χώρ. τὸ ϑρ.1 μ. το ϑρ. ἐπι χωρ. 
10 ΝΙ, Χ, τς, 18, ζ9, 22. Αἰεχ. 1ρί, ἄς, πἰῇ ᾳιοὰ τὸ τραυμώ 

δαθεδῖ, ςς.. ἐπὶ χώρ. μ. τὸ ὅρ. ἐνωπιον ς4,) 75. επι χώρ. μ. τὸ 
Ὅρ. τό, ς7ν 77» 857. 120, 121. (αἵ. Νίο. Οερτρ. μείνη} μένει ς 4. 

73. ἐπὶ χώρ.) κα ς8. -Ἡ εἶκε Οορῖ. Αγ. σ. 2. τὸ 3. τ"-- 
τὸ 90. 25] κα αἰϊεγυῖγα εἴ αυδε 115 ἱπτεγασεηξ ς 3. 915} η 30. τς. 
ἄνατ.} σρῤῥατεαὶ δῖαν. ΝΊοίᾳ. ἐν αὐτῷ] ἐν αὐτὴ (ἢ) 19) 108. 

ἐς!) ἐςᾶις ςο. καὶ καϑ.]}] α καὶ 30. 

ΧΧΧΝΠΠΙ. Καὶ] α ς3. ἀνδρὶ ἢ γ.} ἡ ἀνδρα ἢ γυναικα ς3. 
ἀνὴρ ἢ Ὑυνὴ τή.» 75: τἶγο εἰ γαπιίπα Ατδῦ. 1. 2. ἐᾶν] ὠ εᾶν 

Χ, τς) τό, 18, 19) 30) 32) 52) 53) 54) 58, 747 785 76, 779 τοό, τοϑ, 
118, 128, 120, 131. (οπιρὶ. Αἰά. Τὴρί. (αῖ, Νῖς. ϑ8ιαν. Οἴἶπορς. 

ωὡδν Ν]], τό, 64, 134. ὡς ἂν 129. κ ἐν 74. οεὰν .ζ9. ϑέρμ.} 
τῷ δερμ.. 32. σῆς σαρκ.] κα τῆς τό, ς7, 1321. Οδῖ, Νίς. γε. 
ΑΙ. 1, ρατῖς Ῥυΐπια, ςζήάξ. τῆς οψεως 72. α Οὐρῖ. τοῦ χρωτῳ» 
τπᾶγρο Χ, ὃς. ΓΙρΡί. αὐγάσματα αὐγασμα 111, 129. Αχπηειλὶ 
Οοαά. αἰϊᾳφυϊ. Ατηι. Ἐά. αὐγάσματα ἰπ οἰματαῖς. τηΐποῖς Αἰεχ. 
αὐγ. αὐγαζ.] ανγαΐζ. ἄνγ. τοῦ. , αὐγ. ς9. κα αὐγαζ. ξ΄ 

α ὑπυπίηὰς 71. αὐϊφεὶς “ῥίεπάεας Αὐμγθοὶ (ὐοάα, αἰ 4. Ἄττῃ. Ἐκὶ. 

35. 
46. 

48. 



ΛΕΥΙΤΊΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΙΠ. 

39. γάζοντα λευχανϑίζοντα, Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἰδὰ ἐν δέρματι τῆς σαρχὸς αὐτῷ αὐγάσματα 

αὐγάξοντα λευχανϑίζοντα, ἀλφός ἐςιν, ἐξανθεῖ ἐν τῷ δέρματι τῆς σαρχὸς αὐτᾶ, καϑαρός ἐς, 
40. 41. 

42. 

43. 

.44. 

45. 

«6. 

Ἐὰν δὲ τινι μαδήση ἡ χεφαλὴ αὐτξ, φαλαχρός ἐς ν, χασϑαρός ἐς ν. αν δὲ κα]ὰ πρόσωπον μα- 

δήση ἡ χεφαλὴ αὐτα, ἀγαφάλαντός ἐςι, χκαϑαρός ἐςιν. ᾿Ἐὰν δὲ γένηται ἐν τῷ φαλαχρώματι αὖ- 
τῷ ἢ ἐν τῷ ἀναφαλαντώματι αὐτῷ ἀφὴ λευχὴ ἢ πουῤῥίζουσα, λέπρα ἐςὶν ἐν τῷ φαλαχρώματι 
αὐτῇ, ἢ ἐν τῷ ἀναφαλαντώματι αὐτᾷ, Καὶ ὄψεται αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, καὶ ἰδὲ ἡ ὄψις τῆς ἀφῆς 

λευχὴ ἢ πυυῤῥίζουσα ἐν τῷ φαλαχρώματι αὐτῇ ἢ ἐν τῷ φαλαντώματι αὐὖτϑ, ὡς εἶδος λέπρας ἐν 
δέρματι τῆς σαρχὸς αὐτὰ, “Αγϑρωπος λεπρός ἐς!" μιάνσει μιανεῖ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς, ἐν τῇ χεφαλῇ 

38. “ ἐε ε Ἀ δ “" 

αὑτὰ ἢ ἀφὴ αυτϑ. 
Ν ε ν » 4 5» ς ἐΝ : ΄ 2 ὋΨ»Μ ΄ 1 

Και ὁ λέπρος ἔν ᾧ ἐςὶ!ν ἢ ἄφη, τὰ ἱμάτια αὐτϑ ἐςὼ “σαραλελυμεγᾶ, χαὶ ἢ 

χεφαλὴ αὐτῇ ἀχάλυπ]ος, χαὶ περὶ τὸ ςόμα αὐτῇ περιδαλέσϑω, καὶ ἀχάϑαρτος χεχλήσεται 

Πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας ἐὰν ἢ ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ ἀφὴ, ἀχάϑαρτος ὧν ἀχάϑαρτος ἔςαι" χεχωρισμένος 

λευκανῇ.--λευκανϑ. ἴῃ ςοπι. 39] α αἰϊογυυ. εἴ φυσε 115 ἱπιοτασοηξ τοῦ. 

λευκανϑιζ.) λευκαθιζ, 64, 130. Οὐπιρ!. Αἰεχ. λευκὰ ξανθιζοντα 
49. λευκὰ εἐξανθιζοντα 73. κα 71. ,ω' ραςσπητῆς 5γγ. αἰῤείζεπι 
Αττπεηὶ σά, αἰϊυὶ. Ασπι. Ἐά. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ 1] α ς.- ὄψετ.) αλφος ἐγῖιν οταν ἤδη (ἔς, 
ἰεκ. .δη) αὐτὸν ς1. καὶ δὰ} α ς3. ἐν δίρμ. τ΄ ---λευκανθίζ.] 
α ὃς εἴ 4115» ἐΐν ἱπιεδοςηϊ 72. τῆς σαρχ. 1] τοῦ χρωτὸς ς 4), 
)ς. αὐτοῦ 13] αὐτῶν (ἔς) ς4. ΡΥ αὐγαζ.} αυγαϑ. αὐγ. 
ξ4. 732. ανγασματα αιγασματα τοῦ. εἰ ἔς, {ε αυγαΐζοντα 

ἐυρελίς μι. ςς. μάπαον μίεπάεα: Ἀσπποηὶ (οὐ. δἰϊφυϊ. Ασα. Βώ. 

λευκανίι 2.) λιυναθιζ. 64, 110. (σπιρί. Αἰεχ. λευκανιζ. 18. αἰδο. 
ἐπ, Ατλεηὶ (οάά. δηυ!. Απτι. Ἑά. αλφός ἰςι} οντος αλφ. ἐρι 
"2. αλφ. εξι εχ ςοῖγ. ρῥείπηο αδελφθ’ γι, 18... .ᾳα.ὄ 523. Αι, 3. 
“ἢ καϑᾶρος ἐξὶ τς, 16, 30, ςς, ς7,) 71, 73» 77ν 130, 121. Οχῖ. Νῖς. 
Ἰηςεπυς ἰῃ (δι. Νίς. -Ἐ οδόεπι υμοεὶς ἰηςἰ ΑΙεχ. ἢ3θεῖ ελάσῃ) 

ΓΛ 128. ἐξανθ.---σαρχ. αὐτ.Ἅ)} , π΄ εἴ 4015 5 ἱπιει)αοςηῖ 
1οϑ, 118. ἐξανϑιῖ) καὶ ἐξανῇ. γ2. ἐξανϑήσιται γε. ΑΙ. ἱ, 
Ρατῖς ρείπιδ, ς 4 ς. τῷ δίρμ.} , τῷ 13. τῆς σαρκ. αὐτῇ 25] 
α 48. Οοπιρί. Αττῇ. 1. α αὐτῷ ςς» 72. τ ἢὶς εχ τερεῖπο χαὶ οψ. 
Φ :Ρ. ουπὶ (44. υἵφυς κὰ λευκανθιζ. ἰης]υῆνς, ςς. τοῦ χρωτος Πυλτρὸ 
1 10. καϑαρ.) εἰ πυπάν: ΑΤΑΌ. 1. 2. καδαρὸς -καϑαρὸς 

ἴῃ ςοπὶ 40] α δἰϊεγωι. εἴ 4υς 115 ἰηϊετίδοςωϊ 10.) 729 82. ἐς} εβ 

ΧΙ... δι) Ἔ κατα προσωπὸν 9. αδἷλν. Οἴτοζ. Απτ. 1. ]1}- 
ας. Απῃ. Εα. τινι μαδ.} μαδ. τινι ςο. μαϑήση) μαδιφὴ 
16, 18, ςῳ, 111. ΑἸά. γε. ΑἹ. ἃ, ραπῖς ρῆπιᾶ, ς46. μαϑησει Υς. 

αὐτε} α δίαν. πη. τ. οαἱΐφυς. Απῃ. Ε΄. φαλαχρ. ἱς.] αναφα- 
λαντος ἰς. 29. ἀναφαλανδὸος ἐς. ς9. καθ, ἐς.) - αν φαλακρος 
καύαρος ἐξιν 16. - ἐᾶν φαλακρὸς ἐξι, καϑαρος ἐξὶν 77. “Ὁ ἡΐε 
Οεοῖσς. εἰ ργασαντυπι Αταῦ. 1. 2. καϑ'. ἐς. -χαϑ.. ἐς. ἴῃ σοπι. 
41} α Ροϊεεπιδ εἴ ιν 115 ἱηϊελςεῶς τού. Αταῦ. 1. 2. 1. 

ΧΙ. Ἐδν δι) ἐᾶν φαλακεύς ἐξι Οδι. Νίς. κα δὲ δίαν. Οἴτογ. 

δος. πτρόσωπ.) Ἐ αὐτὰ τς, 19. Οοτρ. μαϑηση]) μαδιση 
49, 7γ2,.13:1. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρεϊπιδ, .46. μαϑισην (ἢς) ΑΙά. -Ἐ τινι 
72. αὐτῷ} , ϑιλν. Οἷτος. ἄαναφαλαντός) ἀγνγαφαλανϑος τις, 18. 
λωρί. (γε. ΑἹ. 1. ς. φαλακρος 20, 89, 72. 

ΧΙΙΙ. δι) α 73, 75. φαλακρωμ. 13] φαλανϑθωμαῖ; (πο) ις. 
-ἔ «ἀρ, Αταῦ. 3. αὐτῷ 1) , Απη. τ. αἰΐᾳφυε. Ασπῃ. Ἑά. 
αὖτ τ᾿ ποαύτ. 253} α δἰϊεσυῖγ. εἰ φυῶ 119 ἱπιουδδοοος Αὐδῦ. 3. ἣ 

ἐν 1], ἢ ς9ς. ἄναφαλαντ.) αναφαλανδ. ςο. 1Ρ. αὐτῷ 29} 
4 58. Απτ. 1. δἰᾳυε. Αγ. Ἑά. αὖτ. χ'--αὐτ. υἱι.)} α αἰιεῖ- 
υἴτ. εἴ υας ἐξ ἰηιεγαςεηι 72. λέπρα) -ἰ ανθωσα ςᾳ, )ς.  εξ- 

αἰϑουσα ΝῚΪ, τς, τό, το, 30, ς2, 43, ς6, ς7, 73» 74. 77» 83ν 8.» 
᾿ τοῦ, 108, 118, 128, 130, 134. Α]ά. δι. Νὶς. δῖᾶλν. Απη. 1. δὶὶ} - 

'4υς. Ατπι. Εὰ. 1 εξανϑιζουσα Χ, 18, 29, 58, γ6, 129. (ομρὶ. 
ρ΄. «Ἑ ἐξανθουσα ἐγιν ς9ς. -Ἐ ἐγιν ἐξανθουσα 32. Αταῦ, 1. 2. 
εἰ ἔς, ξὰ ἐξανϑῶσα ἱπ εἰατωδι. πιΐμογε, ΑἸεχ. - δ, εὔογείείε 
Αταῦ. 3. ἐν τῷ φαλ. οὐχ [44ᾳ.}] α 10) 53. διδεῖ ἐν τω ανθρωπὼ 
τδηϊυτ τού. φαλακχρώμ.. 25} εχρτεϊπινὶῖ ἀνχφαλαντώμαϊ, Αταῦ. 3. 

αὐτοῦ 3] α 8. ἢ ἐν 25] εἰ τλπῖππὶ Αγδῦ. 3. ἀναφαλαν»- 

τώμ. 2} φαλαντωμ. τς, 74» 83, τοό. αναφαλανδωμ. (9, 74. 1ἡρί. 
εἐχρηπιῖ φαλακρώματι Ασαῦ. ς. 

ΧΙ.111. Και 15), 52. αὐτὸν} αὶ τό, 19, ς2, 57, 73») 77» 

131. ἢ ὅψ.} ἡῆε «ὐεῆεκι Οεοτρ. ἄφῆς] χιφαλης 16, ς7, 
22, 73) 77, 131. λευκὴ] { ἥ ς8. Αι. 1. αΐᾳυς. Ατπ). Εά. 
ἢ πιρῤῥ. ἐν τῷ φ. αὐτ.} ἐν τω Φ. αὖτ. εἰ πυρρ. ἢς. ἐν τῷ φαλακρ. 
αὐτ. ἣ ἐν τῷ φαλαντ. αὐτ.} αὶ 19, 71, 1ο8, 118. αὐτῷ 1} κα τό, 

πα τι αὖτ. τ᾿ πτ-αὐτ. χ᾽ 7 α αἰϊογαῖγ. εἰ αυτ ᾿ς ἰη(ετ)αςοηξ 
Αγαῦ. 3. ἢ ἐν τῷ] εἰ ἕν τω ᾽ς. φαλαντώμ.} αναφαλαντωμ. 

ΝΙΙ, 32, ζ4,. ςύ, ς7, 7ξν. 85, ὃς, 128, 120, 130, 131, 134. (οπιρὶ, 

ΑΙεχ. σαι. Νὶς. ἄς, πἰῆ φυοά αναφαλανθωματι πιαὶς, Χ, 18, 64. 
εἰ ἔς, πἰᾶ φιοά πιδὶς αναφαλτωματι, τ6. αναφαλανδωμ. ςο. 1ἱρῖ, 

αὐτὰ 4] α (τι. Νὶς. ὡς εἰδ.} παυα; ἰοργα ργγατος Ασγδῦ. 3. 
δίρμ.} τω δι 1], ς3,. 74. ς», 1ού, 129, 134. ΟορΙ. τῆς σαρκ.] 

α τῆς Οκῖ. Νὶς. αὐτὰ υἱτ.} αὶ ις, 54, ὅῳ, 74, 7, 76, τού, τ28, 

120, 134. Αἰά. 

ΧΙΙΝ. "Αν9..} οἷν ἀὶς Ἀταῦ. τ. 2. Οδοῖζ. φνομίανι ἀϊς οἷν 
Ατοδ. 3. ἐς.} Ἔ αχαθαρτος ἐξὶν τς, 10) 449) 8, 74. 74» 76, τοῦ, 
ιοϑ, 18, 128, 134. Οοαιρὶ. Α΄. 1. αϊαυς. Αγ. Ἐά, -: ἐδάεῃ 

ἰῃ σδαγας. πύποτε Αἰεχ. - ὦ νον οΠ νἱνπάσ Αταῦ. 1. 2. μιᾶν- 

σε} , 11], τς, ςς. Αγ. 1. 2. 3. βαθεῖ ἰπ οἰδγδέζ. πιίηογε ΑἹοχ. 
μιανεῖ ) εἰ ἰνφμίπαόίήκ. ΑγδΌ. τ. 2. 3. αὐτὸν] α δῖαν. Οἴτος. ἐν 

τῇ κεφ.) φιθηί με ἦν σρμε Ἀταῦ. 1. αὐτῇ τ --αὐτῷ 25] , αἰϊεῖ- 

Οἱ. εἴ 4υκ5 116 ἱπιε δος 19, 1οϑ, 130. ἢ αφὴ] ἐσ νιδεκίᾳ 

Ἀγαῦ. 1. 2. αςπίᾳ “πὶς τος. αὐτὰ 2] α ΑΓδδ. 1. 2. δϊαν. 
Οἴἶτος. Οεοτγρ. : 

ΧΟΝ. ὁ λεπρ. ἐν ᾧ ἐρὶν ἡ ἀΦὴ] ἐερνοίμ» ο[., δσουϊα Ατλῦ. 1. 2. 
πεύν ἰσργα ἐπ ἐφ Αταῦ. 4. ἐγιν)] ἐγὰβ γ.. “Ἢ ἐν αὐτω τοβ, 
τι8. ΑΙ πη. :. αἰφυς. Ατπ. Ἑά. τὸ ἱματ.} οἱ «-οϑεὲ: Αταῦ, 
1.2. 4. οοὐὲ οὐπὶ δτὶςσυΐο Απ. 1. αἱΐᾳις. Αγπι. Ἑάὰ. ἔγω) 

ΓΑΙ], Χ, τό, 18, 30, 32, ς2, ς3, ςό, ς7, (95) ὅφῳ 73) 74) 7ςν γ6, 

77» 82, τού, 128, 129, 131, 134. Οοιρί. ΑἸΙά. Αἰεχκ. 1ρή. Ὁ κι. 

Νὶς. Απῃ. σ᾿ δϊφυς. Απτ. 4. εςαι ἴῃ τεχῖυ, (εἀ ὦ πιᾶγρο, υἱ ἐξτό 

ἰερετεῖυς, 110. ταραλελυμ.} εοπεδμβιε Ατδῦ. 1. 4. ἀἰϊδοίμια 
Ασπτ.. 1. αἰΐᾳφυς. Ατν. Εά. ἀκαλυκΊ].) ακατακαλυπῖ. Ν]], ες, 
19, 29) 54.) ς3ν 64, 74. 7ς» 70, τού, τοβ, τ18, 128, 140, 114. (οπιρὶ. 
ΑἸά. ΑΙεχ. [ἰρί. Ογτ. ΑἹ. ἴβ δι, Νίς. δά 1. ἢς τρλγοὸ Χ. περὶ 
τὸ γόμα) τὶ τὸ σωμα 29. πτριρομα ([ς) τς. περι χλέσϑω) 
παιριδαλλισϑὼ ςς, όῳ, ὃς, τοϑ, 128, 130. ΑΙεκ. ὥροσχις περιξ χλ- 
λέσϑὼ ((ς) ς3. τιριδαλεται ς4, 7ς. καὶ ἀκαϑ.}) α καὶ ϑ,δυ. 
Οὔἶτοξ. ἰκάβθαρτ.} δὶς (οτίρίαπι ΥἹΙ, Χ, 18, ςο. Γ᾿ρῦ, ἄς εἰ 
Αυς. (.ἀ ποῖλι ποπου θα Οοὐά. Οταςοβ πδυὰ ἃ ἱπρεπ)ϊηαῆε. αχαϑ. 
ἐζαι καὶ ἀκάϑαρτος ςΆ. κεκλήσεται!) χληϑησεται 1ς, 10, 108. 
τργαδίρμν εἶ. Οςοῦς. ἰαϊετρυσρυηι δὶς ρίεης ςο. Αἰεχ. [{ἰρῖ, Οδι. 
Νις. δίαν, Οἰἶξος. Οεοῦζ. Αππηςηὶ ( οὐά. δἰϊᾳφυὶ, Αγαὶ. Ἐά. 

ΧΙΝῚ. ὅσας ἐὰν ἢ] ἐπ φεῖδι εσὶε δῖλν. Μοίῃ. ἐᾶν] ἂν 11, 
τού. Αἰεχ. ἢ) α δἷς γό, 134. α τού. ενη Χ. ἐπ᾿ αὖτ. ἡ 

ὠφὴ) η ἀφη ἐπ᾿ ἀντ. το, 82, 1ο8, 118. ἡ ἐπ᾽ αὐτ. ἀφὴ ΑἸεχ, 
αὐτὸν) αὐτω Ν]], Χ, τό, 30, ς2, ς7, 58, (9, 72, 73ν 75) 76, 77, 82, 
ὃς, τού, τοῦ, ε18, 129, 130, 131) 124. Οοιηρ]. 1ἰρί, (δι. ΝῚς, 
Ἀττι. τ. αἴϊᾳις. Ἄσῃι. Εά. αντὸο (:) 53. ἄαἀντου το, ςς. Αἴεκ. 
Ἢ ἢς ἤ η6, 134. ἡ αφὴ], ἡ 295Θ. ἐδ »ιασμία Δταῦ. 1. ἃ. 

ἄἀκχϑ. ὧν ἀκ. ἔς.} α 75. α ἀκαϑ. ὧν ς3, ςς, τοϑ, 118. , ἀκαάϑ, 
ἔς. τς, 19.) 72. Ατδῦ. 3. αἀκάϑ. 1] εἰ ἱνωπωπάμε Αγαῦ. 2. ὧν) 
ἐγαν ζ4. πῃ. τ. δ Παυς. Αται. Βά. Με Αὐὰρ. 1. οἱ 8ϊαν. Οἴτγορ. 
ακαϑ.. α"] εἰ ἱπεσικμάμε ϑῖδν. Οὐἶίοσ. Αγπ. 1. δἰϊΐφυς. Ασπὶ, Εά, 

ἔγαι 1} ἐγι ς4. Αἱεχ. Αππὶ. «. αἰϊίφις, Αγην. Ἑάὰ. κεχωρισμ. 
καθ.] καὶ κεχ. καθ. ς4, )ς. Αγαῦ. 1.2. χωρισμ. καθ. τς. χεχώωρισμ. 
οἰκησει Χ. κχαϊαμόνας οἰκήσει χεχωρισμ. καϑισεϊχι (ῆς, πΔπν νεγῇοηες 

Αἰ σολ᾽υεσυηῖ) Πρ, καταμονας τηᾶγγο Χ. εν (οἰ ατὶμε Αταῦ. ς. 

καϑήσιται) καϑισεται 131. καϑέσεται 18. Εἰρί. καϑήξεται (ἄς) 
Ογτγ. ΑἹ. ἴ, ρατῖς ρείπια, 547. αὖτ. ἔς.] ἐς. αὐτ. ΝΙ]], Χ, τς, 18, 

30) 53, 44, (Ὁ) 47, 58, 9, 04, 72, 73. 7.) 27» 85, 1οό, 128, 120, 
130, 131. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ, 1 ρῇ, δῖαν. αὐτῷ} αὐτω )ς. ΑΙά. 

ων) 

20. Ἢ» ζμι 

7 .« 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ ΝΝ. 
᾿ 

“..-- 

ἘΚῈ Φ. ΧΙΠ, 

καθήσεται, ἔξω τῆς πχρεμδολῆς αὐτὰ ἔςαι ἡ διατριδή. Καὶ ἱματίῳ ἐὰν γένηται ἀφὴ ἐν αὐτῷ 47. 
λέπρας ἐν ἱματίῳ ἐρέῳ, ἢ ἐν ἱματίῳ ςυππυίνῳ, Ἢ ἐν φήμονι, ἢ ἐν χρόχῃ, ἢ ἐν τοῖς λινοῖς, ἢ 48. 
ἐν τοῖς ἐρέοις, ἢ ἐν δέρματι, ἢ ἐν πταντὶ ἐργασίμῳ δέρματι, Καὶ γένηται ἡ ἀφὴ χλωρίζουσα ἢ 49. 

πυῤῥίζουσα ἐν τῷ δέρματι, ἢ ἐν τῷ ἱματίῳ, ἢ ἐν τῷ ςήμονι, ἢ ἐν τῇ χρόκη, ἣ ἐν ππαντὶ σχεύει 
ἐργασίμῳ δέρμοῆος, ἁφὴ λέπρας ἐςί" χαὶ δείξει τῷ ἱερεῖ" Καὶ ὄψεῖαι ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν, χαὶ ἀφο-- 
ριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν ἁφὴν ἑπ]ὰ ἡμέρας. Καὶ ὀψεέϊαι ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμῃ" ἐὰν δὲ 

ε ε 2 “ς ΄ 3 “͵,᾿,᾿᾿ἂψΨῃ, Ἂ μ᾿ ζ΄ 
διαχέηται ἡ ἀφὴ ἐν τῷ ἱματίῳ, ἢ ἐν τῷ ςἥμονι, ἢ ἐν τῇ χρόχη, 
ὅσα ἐδν “ποιηθῇ δέρματα ἐν τῇ ἐργασίᾳ, λέπρα Ἐμμογός ἐςιν ἡ 

Α΄ 5» 

ἢ ἐν τῷ δέρματι, χατὰ ππᾶγτὰα 
ε 

ἀφὴ, ἀχάσαρτός ἐςι. Κατα- 
7 νμς «Ἂ Ν [4 4΄᾿ Ν φ’΄ 3 φΦ 9 7 » ἴω ρ “«ΨΦ » ", ΄ 

ζάυσει τὸ ἱμάτιον, ἢ τὸν φἡμογᾶ, ἢ τὴν Χροχῆν Εν τοῖς ἐρεοίξ, ἢ εν τοῖς λιγοις, ἢ ἐν τᾶντι σχεὺυεί 

δερματίνῳ, ἐν ᾧ ἂν ἦ ἐν αὐτῷ ἡ ἀφὴ, ὅτι λέπρα ἔμμονός ἐςιν, ἐν τυρὶ χατακαυϑήσεται, Ἐδν 

δξ ἴδῃ ὁ ἱερεὺς, χαὶ μὴ διαχέηται ἡ ἀφὴ ἐν τῷ ἱματίῳ, ἢ ἐν τῷ ςἥμονι, ἢ ἐν τῇ χρόχη, ἢ ἐν παν]ὶ 
σχεύει δερματίνῳ, Καὶ συντάξει 
ςε Ἧ δ ς ἈΑὶ ε λε» ᾿, ΄ 

ὁ ἱερεὺς τὴν ἀφὴν ἑπ]ὰ ἡμέρας τὸ δεύτερον. 

δίαν. ροηντηξ, βοι Πἷὶς Τεὰ ροίξ διατριδή, 32, τοϑ, τ18., (αι. Νς. 
Οορι. Οεογρ. Αστη. 1. δι Αἰτῃ. Ἑά. ἔραι}) ἔξω ς8. ΑΙΔὉ. 2. 
δίαν. α τό, γι. ἡ διατρ.) -ἰ- αὐτῇ το. εἰ ργαπηϊεῖς Ατδδ. 3. 

ΧΙΝΙ. Καὶ], Θεοῦ. ἱματίῳ 15} ἱματιον ς4) 72) 78» 
τοϑ, 118. (ΟπΡ]. ἐν ἱμάτιω ζ2. “ἡ ὅώ: Οεοζε. ἐῶν] ἂν 
Σς) 71) 1οό. ὦ ΡΓΞΙΠΛ ΩΣ 1ς) γ4.) 76, 1οό, 129, 134. ΟοΙ!ρὶ. 

ὡς ργαπνς 71. ἀφὴ ἐν αὐτ.} ἐν αὐτ. αφη 11, Χ, τό, 18, 195. 30, 

33, (4) 555) ξύ, ς7,), ς8, 49. 737 7) 77» 82, ὃς, τού, 1οϑ, 118, 120, 
130, 114. Οοπρὶ. Αἴεχ. Σἰρῆς Οδι. Νίς. Αυρ. 8ιαν. Οὗτος. ἐπ᾿ 
ἀντὼ ἀφὴ 72. αντω ἄφη τς. επ᾿ αὐτω τληπι Ν]]. κα ἐν αὐτῷ 

'Οεοῖρ. Αππῃ. 1. αἰϊΐφυἊς. Αππῃ. Εα. ἐν ἱμ. 15} δμὲ ἴθ υὐβίπιοπιο 

Δυρ. ἱματ. χα" --ἰματ. 35] κα αἰϊειϑιῖγ. εἴ 4086 116 Ἰπϊογδςεξης 71. 
ἐρίῳ} ως (ἢ.) 9. ἐρείν ΑἸά, ἐν ἱματ. 2} κα 73. α ὑμᾶτ. 
ϑίαν. Μοίᾳ. Οεοιρ. ςυππυίνω) ξυππινώ 186. ςυππειινὼ ζ9. 
τυππιονι ᾽ς. ειππυινὼ ὙῊ, 16, 29, 8ς,), 131) 114. ΔΙά, Απῃ. Σ. 

αἴαυς. Αταῃ. Ἑά. Ἐν πιὸ Οοπιρὶ. λινω τηᾶγροὸ Χ. 1ἱρί. 
ΧΙΝΙΙΠ. Ἢ ἐν ς.] α ἴη ἴδχιυ, [δἀ μαδεὶ τήλέρο, ΝἼ]. ςήμον!} 

τῇ ζμ. 75. “ἔ ἢ εἰς τὸ ξυππιος (6) καὶ εἰς τὸ ἐρίον ς4. ἢς πιαᾶγρὺ, 

ΠΗ͂Ι αὐοὰ σιππυον μαρεαῖ, ὃς. ὥς εἴ ὨΑΥΡΌ, ΠΗ αυοὰ α᾿ ἣ, εἴ σιπῆνον 
μαρεαῖ, 130. ἐν κρόκῃ] κα ἐν 59. ἐπίαπα Αὺψ.  ἥἔ ἐν τοῖς λιν.] 
ἢ υπεῖσ ἱποϊυάϊε ΑΙεχ. , τοῖς 134. ἀπὲ ἐπ ἡίπεο ( ορῖ. ἢ ἐν 3" 
-τ ἐν 4.1 α αἰζεγυῖγα εἰ χυα 1.5 Ἰηϊεασεηε ς8, 72. ἢ ἐν τοῖς ἐρ.] 
Ἢ ἐν τοῖς ἔρειοις 64, 825 128. 4ἰά. ἡ ἐν τ. οριοὶς τηδῖεςε ς9ς. ἀκ ἐπ 

ἴαπεο (ορῖ. εἰ βὶ ἐκ ἰαπεῖς ΑΥτῃ. σ. ϑέρμ. τ" “δῶμ. 2} α αἰϊεσ- 
ὙΠ. εἴ αυᾶ5 115 ἱπιεηδοεηῖ χ6, ς2, ς7) 729) 73. 77, 130. (αἱ. Νῖς. 

ἢ ἐν παντὶ] εἰ ὶ ἰπ ὁσιπὶ Αττηεηὶ Οοάά. αἰἰᾳυϊ. Ατπν. Ἐά, ἐργωσ. 
- ἐργασ. π᾿ σοπι. 49] α Αἰϊεγυτ.. εἴ αι 115 Ἰηϊετίαςεηϊ 53) 75. ἐρ- 
γασίμῳ) κα 128. δίοματι 45} δεέρμοιτος γι. 

ΧΙΙΧ. ΤὙσῖιπ) οομηπὴᾶ α 71. 

ἡ ἀφὴ] κἡ4.- χλωρίζ.] χλωρῶ εχρτιπηῖς δῖαν. Μοίᾳ. 

ρ'ζ.} α 30, ζ9. ἢ πυριζουσα ΝΙ]], 64. ΑΪσχ. ἐν τῷ δέρματι--- 

δέρματος) ἐν πᾶσι τοντοις τοϑ, 118. ἐν τῷ ϑέρμ., ἣ ἐν τῷ Νμ. εν 

Ἅ [ 

.] πυρ- 

τω ᾿μαᾶτ. δερματι (ης) τς. ἐπ τοϑε μὲ ἐπ Ῥεῖ Ατρῦ. :.2. «αἢξἐν 

τῷ 'ἱμ- ςς. - (0) ἡ ἐν τω δέρματι 5 ν. ἢ ἐν 3" --ἣἐν 4] κα Ρή- 
οἵὰ εἴ φυξε ἰδ ἰητεδοεηῖ 72. τῷ ἐμ. 7 ατῷ Απῶθ. 1.2. τῇ 
κρόκῃ] , τῇ Ατδϑ. τ. 2. δχρείπηῖς πὰ πὰπι. Ρίυγα! διαν. Μοίᾳ. 
ἢ ἐν τ. σκ. ἐργ. δέρμι. 7 σω! ἐπ {ϊπὶρ πὶ ἰα ἰαπὶς εἰ σγριπὶ ει νισηίο ρεϊδὶς 

σρεταγία Αταδῦ. 1.5. σκεύει ἐργ.} ἐργ. σκ. τς. δερμαῖ, ἐργ. ξ4. 
ἐρΎ. δερματι τς. κ σκεύει ς8. ἐργασίμῳ} “Ὁ ῥγωγτοπε ,. 
ΑἸεχ, αβ82. δέρμαἶος} ἡ δερμαΐος ςς. σκχενους ς4,).. ἀφὴ 
λέπρ. ἐς.} αφὴ λεπρ. ἐξαι 64. κα ταῦ. 1, 2. δείξει} -Ἐ ἠϊμά 
Διδῦ. 1. 2. 3. 

Ι.. ὙΤοἴυτη σοΠΊπι4 αὶ 19,5 71. 

ἀφ. τ" ----τὴν ἀφ. 5} κα αἰϊεγυῖγα δὲ αυα 1ἴ5 Ἰητοδοεηϊ ς9, τού. 
ἀφ. τ" ----αφ. ἴθ σοτη. τι] α αἰϊοσυῖσ, εἴ 45 115 ἱπιοτίασεηῖ τό. 
ἀφὴν 1] κεφαλὴν 72, ὁ ἱερεὺς 2] “ ρῥυβιηπαηι Ψ. Αἴεχ. 

αφὴν “"--αφὴν ἱπ σσπη. ς 1] α Ροϊεεπημη εἰ 4ια: Εἷ5 Ἰπτοτ] σε ηξ 759 
134. κ ἐδάξπη ἴῃ όχι, {εἰ πεῖ τηάγρο, 64. 

11. Καὶ ὄψ. ὁ ̓ ερ. τὴν ἀφ.} αφη τἰΔπίθτη 71. κα ὁ ἱερ. τὴν ἀφ. 
10, 725) 1ο8, 118, ὁ μρ.} “ν΄ ρυαιπυκταης Ν. Αἴοχ. ἐν τ] 

ΑΠ, ΝΙ, 18, τς, 57) ς9, 64, 71; 73» ὃς, τού, ΄τοϑ, 130, 131. 
Οὐοτρρί. ΑΙοχ. 1ὶρί, σαι. Νίς. ὠ τῇ ῴἡμ. τῇ ἐδδ.} εδϑομη ημ. 128. 
ἐὰν δὲ] καὶ ἐᾶν ξ4,) 74) 7.5 γύ, τοῦ, 1ο8, 118, 124. κα δὲ ςς. 
ϑίαν. Οἴτορ. Οεοῦρ. Ασπι. τ. αἰαυς. Ατηρ. Ἐὰ, διαχ.} μη 

λ καὶ 1] , Οοζρ. τὴν 

διαχ. ις. 

γίνηται!) αρβαγεαὶ 5ιαν. Μοίῃ. 

«ςήμ. συπ. 444. ἢ ἐν ἀλλω ὃ ἢ γα. 

ἐέε ει δ Ν »ρ. » 3 ἢ ὃ βκαῇ 3 9 ϑ δε ενἣΝ “.,. 5» ρῷ 

ο ἱερεὺς, χᾶι ασλύυνει εῷ ἃ εἂν ἢ ἐξ ἀυτδ ἡ ἀφῆ, χαι ἀφοριει 

Καὶ ὄψεται 
Ν, Ἁ, Ἃ δ 2): ἈΑ ἉᾺ, 

ὁ ἱερεὺς μετὰ τὸ πιλυϑῆναι αὐτὸ τὴν 

ἢ ἀφὴ] ἡ ὥλήγη κ4,) )ς. ἤσ τηᾶγρο Χ, Τρ ἢ ἐν 
τῷ ς--- ἐργασίᾳ} μεδς, εἴ φυαε ΒἰἘ ἱπίεγάσοης ἀποῖβ ἰμο] ααϊξ ((οπῖς 4υΐα 
ἀεῆπι 'π Ψυϊσεῖδ) Αὐπι. Ἐἀά. εἰ ρυατηϊι 5[αν. Οἴἶτορ. τῇ ἢ κρόκῃ] 
ἘΧρστπης ἴῃ στ. ροΐυγαὶ; δίαν. Μοίᾳ. ἣ ἐν τῷ δέρμ. 7..)1.. α τῷ 

ΨΙ1. τοῖς λινοῖς, ἢ ἐν τοῖς ἐρέοις, ἢ ἐν ταντι δερματι 74) 7.) γ6, τού, 
114. ἧς, πῇ αιοά, τῦαντι, 54. Ατηι. 1. Δ1146. Αγηγ. Εά. 

δπ οπιμὶ ὐα(Σ ρεϊϊίεεο Αὐρ. ἀμί ἐπ ἐϊπὶς ἀμ ἐπ ἰαπὶς σε ἱπ ρεὶς Ατδῦδ. 

1. 2. κατὰ πάντα] κατοι ταν (ἢῆς) ς9. καὶ τὰ σαντα τοῦ. 
α πάντα Ν. εἰ ομπίδμ: ταῦ. 1. 2. ἐᾶν 55}] αν ΠΝ, ΝΠ], 
Χ, τό, 64, 74. 75. τού, 134. 1ὶρί. δέρματα) εἰς δερματα ς8. 
λέπρα] ἢ λέπρα 120. ἔμμονός} σπανίζουσα ἵμμον. 1ἱρί, σπα- 
γιξουσα τηᾶτρο Χ, 8. ἡ ἀφὴ 29] ἐπ σιαομΐα σατπὶ ἀτςυϊο Ατδῦ. 
Σ. 2. ἀκαϑ..} εἰ ἱμιπεριάμς ΑΓΑΌ. Σ. 2. 

1.11. Κατακαύσ.} καϊακαλυψει 29. καὶ καΐακ. 32, ς4) 7, 74» 
)ς) τού, 124. Αταῦ. 1. 2. Απῃ. 1. αἴας. Αγπὶ. Εή. εἰ εονπόμ- 
γα ΑΥΔΌ. 4. τὸ ἱματ.) νοβινιεπίς (ορῖ. ἢ τὸν ςἡμ.] 

ἡ τὴν τ μ.  . δας οὐπὶ 144. ἴῃ ΠοτηπΊαῖα ἀποῖϑ ἱποϊυαῖε Αστὴ. ΕἘὰ. 

ὁ εήμων εχρεπασης Ατσηὶ. 1... δαυς. Αττη. Ἐκὶ. τὴν χρόκ. .} ἡ κρύχη 

εχρήμηιητ Αἰτῃ. 1. δἰΐαυς. ἄστη. Ἑά. ἐν τοῖς 1.] ἢ εν τοῖς 

ΨΠ,Χ, τό, 18, 30, 32) 53») οό, ς8, 64, 72) 73» 74» 76, 77», 82, τού, 
1ο8, 118, 128, 124. (σαιρὶ, ΑἸά, ρ΄. (δῖ. Νῖίς. 81ὰν. Μοίᾳ. 

Ατω. 1:. αἰϊψως. Αὐτὴ. Ἐά., εἰ ἐν τοῖς )ς. τ. ἐρέοις} τ΄. εριοιῖς 
71,84. τ΄ ἐρείοις ΑΙά. τ΄ χριοις 53. τ. λινοῖς Ἔχρήπης Αγ, 1. 
ἴῃ πυπη. Πηρυϊαγὶ ἐχργίπηῖς Οοριε. ἢ ἐν τ΄ --ἢ ἐν 5.1] .α αἰκετυῖχα εἴ 
4085 5 ᾿πιευασεης Ν1]. τοῖς λινοῖς ἐχρεπης τοῖς ἐρέοις Αγπι. τ. 
σκεύει!) "πανία (ὕλη) Ατὴ. τ. δἰϊίφυβ. Αὐτὰ, Ἑά. δερματίνῳ} 
Ἢ ἐργασιμὼ κ3. 

Απῃ. Ἐά. ὧδ] εἐἂν 11, 18, 19, 32, 64) γ1,) 73, 77ν 8» τ, 120, 
130, 121. ΑΙεχ. α ξ9. Οοριῖ. ἢ] γένηται 71. ΑΪεχ. ,. 82. ἐν 
αὖτ. ἡ ἀφ.} ἡ αφ. ἐν αὖτ. 42. ἐν αὐτῷ} ἐν ἀντ Ὑς. εκ αὐτω 

σωΐ 

ΨΙ, «8, 9. ἐπ᾿ αὐτὸ ς1. κα ΑἸεχ. δῖαν. Οϑογρ. Απ. 1. δἰχας. 
Απῃ. Ἑά. ἡ ἀΦφ.} κα ἡ 8ς) 1128. ὅτι} κα 19») 1οβ. λέπρα] 
λεπρος 82. ἔμμ. ἔς} , 11. μαδθεῖ ἴῃ οδαγαέζ. αὐποῦ ΑἸθχ. 

σπανιζουσα τηλῖρο 120. ἐν τυρὶ] εἰ ἐπ ἧκε Αταῦ. 1. 2. ἐπ ἐρπὲ 
ἔγρο Ατδῦ. 3. κατακαυϑηήσ.) καυϑησ. ς2. 

1.111, δὲ] α δῖαν. Οἴτορ. ἀφὴ] πληγὴ 94, 75. ἢ ἐν τῷ 
ν Τῇ κρόκη] ἴῃ. ἡθπι. Ῥἰυγα]} ἐα- 

νῆπις δῖαν. Μοία. - φως ἧπ ἰαπα δε ἱπ ἐἶπο Ατίη. τ. -Ἐ ἀκ ὑπ 

ἦαπα εἰ 'π ἰΐποὸ Αττήθηὶ Οοὐά. Αι. τη. Εά. ἢ ἐν παντὶ} εἰ ἐπ οπεπὶ 

Αγσηηεηὶ Οοαί. αἰϊχι!. ἅττα. Ἑά. δερματίνῳ) -ἰ ἐν ὦ εἰ ἦ ἐπ᾿ αὐτω 
ἢ αφη τ8. 

ΤΙΝ, Καὶ 13] , Αγτη. 1. ἴα: Απη. Ἐά. 
αξει τς. τόροσταξει 29. ΤἸλρῖ, ἧς πιᾶγρο Χ. 
ξ4, 73. ὥλυνεται ς8, 72) 82. ς-λυνηταᾶι ζ9ς. -ἰ ομιπε (ορι. 

ἐφ᾽ 5} α ἐφ᾽ 72. ἀφ᾽ αὶ ς5, 82, 128. εφ᾽ ὦ 19, 32. εῷ᾽ ὁ τοϑ, 118. 
ἐν ὦ 54,75. ἐαν)] κ7ξς. αν, 19, ςς, ς8, ζ9, 73» 82, τοϑ, 118, 
128. ἱρῦ, ἐπ᾿ αὐτὰ] ἐπ᾿ ἀντω τς, τό, 18, 19, 32), ξᾶ, ς4, ς7, 
ζ9; 645) 72» 77» τού, 118, 129, 131) 134. Οοπηρὶ. ΑἸά4, 1λρῖ, (κι. 
Νῖς, ἐν ἄυτω ᾿οϑ. εν αὐτὰ (ῆς) )γς. επ᾿ αὐτὴν (ῆς) Χ. , 5ἴαν. 

χη. 1. αἰϊΐψυθ. Ατπῃ, Ἐά, ἡ ἀφὴ] κα ἢ Χ. δἰφορ.] -ἰ- αὐῇο 
ις. ὁ ἱερ. 25} ο(εο: (ρεῦϊς ἤρπυπι ἰπἰδθ) Ψ. σμ Ρυειηϊεῖς 

’ 

'συνταξ.] συν- 
αλυνεῖ ] τλυνεσιν 

Αἴεχ. τὴν ὧφ.}] αὐτο Ν. ἱἐϊίατε ΑΥΔΌ. 1. 2. τὸ δεύτ.) αἰίας 
δῖαν. Μοίᾳ. 

1. ὁ ε0.} « 19. 727) 1οϑ, 118. Ἐμ. τὸ σλ. αὖτ. τὴν ἀφ.] 

ἐν ᾧ] α ἐν 19) 59, 1οϑ, τι8. Αὐτπ. 1. δἰἴχυε. 

ξο. 

κι, 

52. 

58’ 

54. 
558. 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν: 
ΚΕΦ. ΧΙΙ". 

ξ6. 

ὅ7: 

Ε . ᾿ δῷ ΄, 
τὴν ἀφὴν, χαὶ ἥδε ἃ μὴ μεέδαλεν ἡ ἁφὴ τὴν ὄψιν, χαὶ ἡ ἀφὴ ἃ διαχεῖται, ἀκάθαρτον ἐςιν, ἐν πυρὶ 

φ » » 3 οἿ ,΄ φΦ., 5» ἰϑν ΄ φ, 5» ἰϑὲ 74 Ὡ Δ Ἅ, ςε Ν 

χαταχαυϑήσεται" ἐφξήριχται ἐν τῷ ἱματίῳ, ἢ ἐν τῷ ςἥμονι, ἢ ἐν τῇ χρόχη. Καὶ ἐὰν ἴδη ὁ ἱερεὺς, 
Ν, 9 Ν Ν͵εεν»νἍ ἙΝ Ν δὲ 4" 3 3 44 Σ) )ὦιὺνΝν 3} » ς ΄ ἉΨϑΞὍ:»"» “ ᾽ὔ 

χαὶ ἦ ἀμαυρὰ ἡ ἀφὴ μετὰ τὸ σλυϑῆναι αὐτὸ, ἀποῤῥήξει αὐτὸ ἀπὸ τὰ ἱματίου, ἢ ἀπὸ τε ςήμο- 
᾿ἀ 5) ἈΑ ἰδ ΄ φῴΤς  ἘὲὄἭὄῬϑἍᾳλἈ 4“. 3 ἈΝ ΝᾺ 3 “ΦΨΨ} 5 φΦο.  ς ΄ “4. 5" “Ὁ ΄ .᾿, 

γος, ἢ ἀπὸ τῆς χρόχης, ἣ ἀπὸ τῇ δέρματος. ἜἘαν δὲ ὀφϑῇ ἔτι ἐν τῷ ἱματίῳ, ἢ ἐν τῷ ςήμονι, ἢ 
3 φ Ζ΄ Ἄ » - ζ΄ “΄ 7 3 “ιχσχ͵ ,) 2 2 “ , 3. 
ἐν τῇ χρόχη, ἢ ἐν “παντὶ σχεύει δερματίνῳ, λέπρα ἐξαγϑουσάᾶ ἔςιν, ἐν πυρὶ χαταχαυϑήσεται ἐν 
Ψ 3 ε : ΄ Ωᾳ, Ἃ «ε 4 « ε [4 ἉἉ, ε ,΄ φὶ Ιφὲ ρ. δ ΄ Γ ογ 

ᾧ ἐξὶν ἡ ἀφῆ. Και τὸ ἱμάτιον, ἢ 0 ζήμων, ἢ ἢ Χροχῇ, ἢ σὰν σχεῦος ὑερμᾶτινον, ὁ ““λυϑησε- 
.. » 2 2. » ».2»ἡἁηκἨκκεεν . ΄ ν ΄ Ν ,»»ἝΨν "- 

ται, χαὶ ἀποςήσεται ἀπ᾿ αὐτξ ἡ ἀφὴ, χαὶ πιλυϑήσεται τὸ δεύτερον, καὶ χαϑαροὸν ἕςαι. Οὗτος 
ε ΄ ε Ἁ, ΄ ε », 35 ἦ ἡ, ΄ 4, , φὶ, ΄ ἍὌ, Ἂ ΄΄ 

ὁ γόμος ἀφὴς λέπρας ἱματίου ἐρέου, ἢ ςυππυΐίνε, ἢ ςήμονος, ἢ χρόχης, ἢ πσαντὸς σχεύους δερμα- 
Ν «ἃ ΄ 3 Ν ΄ 3 Ὁ 8 » 

τίγου, εἰς τὸ χαϑαρίσαι αὐτὸ ἢ μιᾶναι αὐτό. 

ΚΑΪῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Οὗτος ὃ νόμος τῇ λεπροῦ" ἦ ἂν ἡμέρᾳ χαϑαρισϑῆ, 
χαὶ προσαχϑήσεται πρὸς τὸν ἱερέα. Καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἱερεὺς ἔξω τῆς πταρεμξολῆς, χαὶ ὄψε- 

. ται ὁ ἱερεὺς, καὶ ἰδὲ ἰᾶται ἡ ἁφὴ τῆς λέπρας ἀπὸ τῇ λεπρδ. Καὶ «προσάξει ὁ ἱερεὺς, χαὶ λή- 

Ψονται τῷ χεχαϑαρισμένῳ δύο ὀρνίϑια ζῶντα χαϑαρᾶ, χαὶ ξύλον χέδρινον, καὶ χεκλωσμένον κόχς 

τὴν ἀφ. μ. τὸ σλ. Ολι. Νίς. λον ἐαυδείοπεμε εἴα παραὶ δῖαν. ανϑ. ἐς. ἐς. ἐξανϑ. Ν]], το, τοϑ. εξανϑιζεσα ἐς. 129. ὅκα ἔσιν 74. 
Οἴκοσ. πλυϑῆνα.}) ἀπολυϑηναι τό. πλυνᾶι ς4. 74,74. τό, τού, ἔξανϑίζουσά ἐς. Οοιηρ. ἐν τυρὶ] εἰ ἐπ ἱγπε Αταῦ. 1.2. καΐα- 
114. αὐτὸ) ΑΚ, Χ, τ΄ς» τό, 18, 30. 32, (2, ςξ» ς7. ύ4ᾳ, 71, 2,2). καυϑησ.) κατακαυτα κανϑησιται )ζς. ἐν ᾧ ἐς.] ἐν αντω ἴᾶγρο ὃς. 
27ν 85, 128, 129, 120, 111. (οιρί. Εἱρί. (δε. Νὶς. Ατῶθ. 1.2. ἐκ φυο ὶ' Αἴτῃ. τι. αἱΐφυς. Αππῃ. Ε΄. 
(τοῦς. Ἄγπι. τ. ὠϊΐᾳυς. Αππ. Εά. αὐτῷ Αἰ. αντὸν ΜΠ], 19» .Ν}11}1. Καὶ τὸ ἱμ.} κ“ ονιης υογιπεπίμε ταῦ. 3. 6ΑΡΓ υεβίμεν- 

ς8, γ2) τοϑ, 118. αὐτὰ υπεῖς ἱποεϊίαπι Αἰεχ. αντὸν ς4) 74. 73. ἔκ βἕ Ασπτ, 1. δἰιίαυς. Απ. Βα. ἢ 1} καὶ ςς. 8(δν. Οἴτος. 
)6, τού, 134. καὶ 2] α΄8. Απη. 1. δἰνᾳυς. Ασα. ἘῸ. ἢἤδε « Α͂ Απη. 1. αἰΐᾳφυε. Απτι. ἙΕά. ὁ κἡμ.}] τὸ μιν. ἢ ήχρ.] 
ἃ μὴ] α μὴ τοϑ, 118. εἰ δὲ μη 18,71, 129. (απιρί. εἰ δὴ μη 12. δα 43. ἢ 2] ω ϑῖαν. Οἷἶτορ. εἰ, Α' Ασπ. σ. αἰϊΐᾳφυς. Απτ. Ἑά. 
“δὲ μη ιτοό. δὴ ον μη 19. κι μὴ τς, 53, ς1» 73ν 77ν 131. Οἵ, ἢ κρόκ.} ἴπ πυπι. ρίυτ!! ἐχρεϊπηῖ δαν. Μοίᾳ. ἃ τᾶν) καὶ σὰν 
ΝΊς, δίαν. Αππ. ᾿. αἰΐᾳφυς. πῃ. ἕά. κα μὴ ς7)7. ηδὲμη1Ν, ςς. δίκαν. Οἴἶτοζ. εἰ Λ' ονινε Αττῃ. 1. δἰίαυς. Αττῇ. ΕΔ. , σὰν 
Χ, 10, ς4, ςξ,. τό, ός, 74, γό, 82, ὃς, 128, 134. Αἰεχ. ρ. Αὔῦ. 4. ὃ] κα )γ1. νὼ ς. κα Ἀγδῦ. τ. 2. αλυϑ. ιὃ-- 

ἂς εχ τοιτ. οὰ εἰ δὲ μὴ ῥτίπιο, :8.. ναὶ μη τό. εζί πν Αυρ. σλυϑ. 22] α εἰΐεσιε. εἴ 4υδ ἰἰ5 ἰπιεηλοεηῖ ς2. Οορί. Αταρ. 3. ὡπ᾿ 
μιτίφαλιν) μιταβαλλιι ς3. μέχφαλλη τς, 58, 73. (Δι. ΝΙδ με. αὐτοῦ) α Οεοζα. καὶ καϑ. ἔραι) καὶ καϑχρος ἐγαι 82. κα τό, 
ταξαλει 95 71) 71) 7ῳ 76, τοό, 132. μεταζαλη Υ]], Χ, τό, 18, 2, ς7, 73ν 131. Ολῖ. Νὶς. κα καὶ 111,39. καὶ καϑαρ. ἔραι, (οἀ 

30, ξ4,) ςς, (ό, ς», ὅψ 74, 77ν 82, 8ς,) 128, 129, 130, 111. Οοπιρ. καὶ ἰῃ οδαταῦϊ. πήδοτς, Αἰεχ. 
Αἰά. 1 ρί, δίαν. Οἴσοζ. 4 "μι κιαπε Αττι. 1. αἰΐᾳφυε. Αγπι. Ἑα, ΙΧ. ὁ νόμ.} ἱκα βὲ Ατῆι. 1. αἰϊϊφυς. Απῃ. ἘΔ. ἀφλς) ἀφη 

ἢ ἀφ. τὴν ὅψ.} , ἡ ἀφὴ Ν, 72, 118. τὴν οᾧ, η αφ. 11, Χ, 18, 4, 1Π... ἁφῆς ἴῃ οἰιαγαέξ. πιΐποτε Αἰεχ. λέπρ.) λεπο. ἐγὶιν ς8, 59, 72. 
ςς, 71, 74, 7.» 76, τού, 134. Αἰεχκ. [ρ΄ τὴν οψ. αντῆς η αῷφ. τς. ἡματ.) ἀκὶ νοβέπεεπεὶ ( οριῖ. ἐρ. ἢ συππ.)},. 11.  αθεῖ ἰῃ ομδ- 
Ἔ ἀντῆς ν, Ν]], τό, 30, ς2, 53, ς6, ς7, ς8, ζο, ὅῳ 72. 77». 82, γ,λῶ. τηΐϊηοε ΑΪοχ. ἐρω}) α 19. ἔρις 71. ἢ ἐριπ 72. ἐρεῖς ΑΙά. 

1ο8, 118, 120, 130, 1}1. (οπιρί. ΑΙ4. (αι. Νὶς. Αὐγζ. Οορι. 5αν. ἢ ευππ.͵] α. Ατιῦ. 1. 2. ξζυππ.ινον) φσυππιου ι8. ςυππιμε 

Οτοτξ. αὐεῖῆακ: παςκίς Ατἰτὰ. 1. αἰϊίφυς. Ασπῃ. Εά. διαχεῖται!) γύ. ρυπηινου 732. χύυππνου (ς) 82. ςυχπιου )ς. φυππειίνου 

διχκειται τις. διαχινται ςς. ΑΙεχ. ἄκαϑ. ἐς.} ἀκαϑαρτος ες. Οὐοπιρί. κιππυινῃ Ν]], 29, ὅῳ 71, 8ς, 134. ΑΙά. οσπὴρ το. ἡϊδὲ 
ςς, 58, 71) 7)ζ. καἰ εχ, ἰςὰ (ρελίςτῖρι. μεῖπιδ τῶδηυ, Αὐτθ. ᾿. ΑἈπηεηὶ (οαά. αἰϊφυϊ. Αττη. Ε΄. ἢ φημ. --δίρμ.} α νας εἰ 4ιεὲ 
α« Ἀχεηὶ Οοάή. αἰ}. Ατπτη. Εά. α δίς Αωδ. τι. ἃ. ἐν τυρὶ] ἐπι  ἰἰὲς ἱπιειδοεπε 18. ἢ 30} εἰ δίδν. Οἴἶτγος. Ασπι. 1. δἰΐφυς. Αππη. 
ἔξπε τζο Αταῦ. 1. αν πῃ. 1. δυς. Ασηι. Εά. καταχαυ- Εἰ. παντὸς σκεύους δὲρ.} του σγένους τἰλπῖαπι (3. εἰς τὸ 
9ησ.}] χαυϑυσ. 18. -ἔ φιυοπίακε ἐπεισ παίνρ οβ τὺ. τ. 8. ἐγή-ὀἨ  ὀκαϑ. αὐτὸ) εἰς τὸ καϑ. ἀντῶν 71. δά ρει βεσιίοπεα ἐδ (ἃς) δῖαν. 
φιχτ.} α εὐπὶ (44. 72. ἐγηριγαι 18, )ς. “πίε Απδ. 1. 2. φ..- Οἰἴἶτοξ. α αὐτὸ Απι. 1. αἰΐφυς. Αγῃ. ἘΔὼ. μιᾶναι αὐτό] μίαν. 
πίανε ργατϊττυπς Αἰτῃ. 1. αἰθᾳυύς Ατπν. Ἑά. Αἔρ δἷαν. Οἷἶτοζ. ἐν ἄντὸν 71. κα αὐτό (οἴηρ!, “ ἱπφκέκαίίοπεαι τλταπὶ ϑίλν. Οἴτος. 

τῷ "ματ.] ΑΣΥ, τῇ χρόκη) “ἕ ἀκ 'π ες Αταὺ. 3. ἷἰηπ ὕυπ). 

Ῥίυγα!; ἐχρήπιε δίλν. Μοί. Ι, πρ. Μωυσ.] Με οὐπὶ γςυϊο Οεοῦζ. κα Με Ἀπη. 1. 
ΣΝῚ. ἴ8η] εἰδὴ 1.30. καὶ ἢ] καὶ μη ην, 128. οτι λπῖμπι εἱΐφυς. Ασηι. Εά. 

52. κ«ἱ “ες Μὲ (ορῖ. φαοιί ποὴ ἔε' Ἀγαῦ. τι. 2. μετὰ τὸ πλ. 11. Οὗτος) Ἐ ἐγαι ΚΝ, .8.. -Ἐ ο᾽ Οεογω. νόμος -ἰ ἐξαι 
αὐτὸ} μ. το τλυναι αὐτὸ ξ4. μ. τοῦ κλιϑ. αντὸ ἡ. μ. τὸ καυθη- γ4ν γ6, τού, 134. Ατπι. τ. αἰΐᾳυς. Απῃ. Ἐάὰ, λεχρὼ]  ἐραι 
ναι αὐτὸν 111. μι. τὸ τλυϑ. αὐτὸν 59. α τὸ ᾽ς. ααὐτὸ 7γ2. Παθεῖ ςῳ 75. ἢ] ἕν ἢ ςς. Απῃ. 1. αἰϊΐΐᾳυε. Απῃ. Ἐάλ. ἂν] αν 
υἱ αι. (εὐ πλυθῆναι αὐτὸ ἱπ ςαγαῶι, πϑθοτς, Αἰθχ. δο! ἰαυαιίοαει 32. κα Οορέ. καὶ ψροσαχϑι') καὶ ὥροσαχϑὴ 72. κα καὶ Αγῃ. Σ. 
εἰν: δίδν. Οἴτος. ἀποῤῥ.) καὶ ἀπορρ. Χ, γ4,) 76, 82, τού, 128, εἰΐᾳφυε. Ασαι. Ἐά. 

134. Αἰά. 11ρῇ. ἢ απὸ τοὺ ςήμ.} ἡ ἀπὸ τοὺ δερμ.. μεαδυνττυηῖ 111. Καὶ 15] α 72. ὁ ἑερ. ιϑ'-ὸ ἱερ. 25} . αἰϊεγαῖσα εἰ 4υδ5 
ἢϊς, πος μδδφηι πιοχ, 11, ΝΠ], ας) 19, (4) ς ς» 58. ζ9, 108, 118. ΑἸεχ., ἰἔἷ5 ἱπιολςεης 74, τού, 134. καὶ ὄψ. ὁ ἱερ.1 α γό, 129. κα ὁ ἑερ. 

ΟΡΆΆΡ. 1.2. Απῇ. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ. Εά. ἥ ἀπὸ τι χκρ. ἢ ἀπὸ τῦ 724. καὶ ἰδοὺ εὐπι. [44.] ἐπ πιαεκίαπε ἱξρνοί, φιε (απαία οΠ α ἱεργα 
δέρμ.} εχρήπιν ὅ ἀπὸ τοῦ δίρμ. ἃ ἀπὸ τ. κρ. δῖλν. Οἴτοξ. τῆς δ. τ. 2. ἰᾶται} ἰαϑὴ τς. ἥρται πιλτᾷο ὃς. ἀπὸ τοῦ 
χρ.] ἴῃ πυπι. ρίαγα!! ἐχρείπηῖ δίλν, Μοίᾳβ.Ύ ἢἥ απὸ τῷ δίρμ.) ,Ὗ, λεπρ.)  Αταῦ. 3. -Ἐ ἐδας Αὐπι. τ. δἰ ΐφυς. Αττα. Ἐά, 
δὲς, γᾶς ὅς: ΙΝ. Καὶ 1 α πῇ. τ. αἰΐᾳφυε. Απη. Εἀ. προστάξει] 

1ν11. Ἐὰν δὶ], δὲ ς3. Θεοῦ. «ε ϑῖλν. Οἴτορ. ὁΦ9}} σροσαξει Ν, 72, )ς. ὥς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἐδουπάα, 3 ς3,) [ςἀ πράξει 
οφϑησιται 111, 129. ὀφϑὴ ἴῃ οἰαγδῶς, πιίδοες ΑἸεχ. ροηΐ ροῖ ἱμα:- ἱδ, γα, εἰ δἰ: δὲ υἱ να. ληψονα.} ληψέζαι 20, ς3, 128. κεκα- 
τίν ς3. -Ἔ πιαενία ςὰπὶ απίςιΐο Ατδῦ. 3. ἔτι} α 11, ς3, γ2,),. ϑαριφσμένῳ) κεκαϑαρμένω 18, 148. Ογτ. ΑἹ. νἱ, ραπε ἐδουπάς, 128, 
11:9. ὕεοῦς. βιδδεῖ ἴῃ οἰιλγδθι. παϊποίε Αἰεχ. συγ Ἀπ. 1. δ-ὀ ἀδ δ οἱ υἱ ει. καϑαρισμένω )ς. ὀρνιϑια} φρουϑια τηδτρὸ Χ. 
4ις. Απῃ. Εά. ἐν τῷ 'μ.}] αἐν ς3. κα τῷ τό, ς 7, 77. ἢ ἵν [Ιἰρί. καϑαρὰ] καὶ καϑ.. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐξουηάλ, 3 ς3, (εὰ Αἰ!οὲ 
τὸ τῆμ. ἢ ἐν τὴ κρ.} η ἕν ἐτέρω 72. τῇ κρόχη) -ἢ ἀκ ἱπ ρεϊἷϊς υἱ ΨΝαῖ. κέδρινον] κυπαρισσον τηῖτρο Χ. κχυπάρισος (ς) πιᾶγρο 
Αταῦ. 3. ἴῃ ἤυπ|. Ρ]υγα! ἐχρεϊπιις δῖαν. Μοίᾳ. ἐν σαντὶ] ἐν 1ιἱρί. καὶ κεκλ. κόκκχιν.) καὶ χοχκιν. χεχλ. (4, )ς. Αἰτῃ. 1. 8111. 
)8. Ἀπ. 1. δαυς. Απη. Εὰ. λέπρα) “- ργαπύπυηι ΚΝ. Αἰεχ. 40". Απη. Ἐά. κα καὶ ξ9ς. κεκλωσμ.} διαφορον τιᾶτζο ὃς. καὶ 

λα 588, ἁφὴ λέπρας ϑενεήδη. ἰΩ Αὐξι, ῬΡ. Ρᾳεῖς ἱ, μας. 2924. ἐἰξ- 11} α 1το6. ὕσφωπ.] οργανον πᾶτχο Χ. 1,ἱρί, 
ς ἢ 



ΛΕΥΙΤΙΙ Κα ὁ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΙΥ, 

ἰ 7 ὕ 9 4 δ - 4 9 

κινον, χαὶ ὕσσωπον. Καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺς, χαὶ σφάξεσι τὸ ὀρνίσ ιὸν τὸ ἕν εἰς αγ[εῖον ὑςρά- ξ. 
χινον ἐφ᾽ ὕδατι ζῶντι. Καὶ τὸ ὀρνίϑιον τὸ ζῶν λήψεται αὐτὸ, χαὶ τὸ ξύλον τὸ χέδρινον, χαὶ τὸ 6. 

Ν ΄ ἉΝ, Ν Ι[Ζ4 Ν ᾽ )ὦΑιλκ, ΗΝ Χ.ϑ 2 ζά Ν “ 3 Ἁ Ψ “ῬΦ 9 

χλωςὸν χόλχιγον, χαὶ τὸν ὕσσωπον, χαὶ βάψει αὐτὰ χαὶ τὸ ὀργίσιον τὸ ζων εἰς τὸ αἷμα τῷ ὄῤνι-- 

ϑίου τῷ σφαγέντος ἐφ᾽ ὕδατι ζῶντι. Καὶ περιῤῥανεῖ ἐπὶ τὸν χαϑαρισϑέντα ἀπὸ τῆς λέπρας 7. 
ἑπ]άκις, χαὶ χαϑαρὸς ἔξαι" καὶ ἐξαποςελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζὼν εἰς τὸ πεδίον. Καὶ πλυνεῖ ὁ 8. 
καϑαρισϑεὶς τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ξυρηϑήσεται αὐτὰ σᾶσαν τὴν τρίχα, χαὶ λόσεται ἐν ὕδατι, 

Ν ΝΜ Ν Ν οι 93 ΄ 3 Ν᾿ ἯΝ Ν ΄ 2 ᾿ ΡΦ᾽ ἢ 

χαὶ χαϑαρὸς ἔςαι" χαὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμθολὴν, χαὶ διατρίψει ἔξω τᾶ οἴχε 
9 δ᾽. ἐε ἈᾺς- ΄ » ἰϑὲ 4 4 ἰδὲ ε α » ρϑ δ , 2. .0 - 

αὐτα ἑπ]ὰ ἡμέρας. Καὶ ἔξαι τῇ ἡμέρᾳ τὴ ἐδδομη, ξυρηϑήσεται πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτῷ, τὴν 9. 
χεφαλὴν αὐτϑ, χαὶ τὸν “τώγωνα, χαὶ τὰς ὀφρῦς, χαὶ πτᾶσαν τὴν τρίχα αὐτῇ ξυρηθήσεται" χαὶ 

“,͵,͵,Ν ε “Ζ Ν Ζ7΄ Ν ω » "“ρ Ν νιν» ".. ,αχἋ.Ἃιεν“, φδο Ὁ 
πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, χαὶ λέσεται τὸ σῶμα αὖτε ὕδατι, χαὶ χαϑαρὸς ἐςαι. Καὶ τὴ ἡμέρα τῆ ὁγ-- τὸ. 

Π ῤ ͵ 

δόη λήψεται δύο ἀμνὲς ἀμώμους ἐνιαυσίας, καὶ πρόδατον ἄμωμον ἐνιαύσιον, χαὶ τρία δέκατα σε- 

μεδάλεως εἰς ϑυσίαν “πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ, καὶ χοτύλην ἐλαίου μίαν. Καὶ ςήἥσει ὁ ἱερεὺς ὁ τι. 
᾿9ἢ Ἁ. » Ν ΄ Ν, ἰφν » ’ἤ’ 23", Ν 4 ρι 

χαϑαρίζων τὸν ἄνϑρωπον τὸν καϑαριξόμενον, καὶ ταῦτα ἕναντι Κυρίου, ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχη- 

νῆς τὰ μαρτυρίου. Καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺς τὸν ἀμνὸν τὸν ἕγα, καὶ τοροφάξει αὐτὸν τῆς πλημμε- 12. 

ἈΑτπη. Ἑάὰ. Ν. προσαξει] προσαξει Ν, γς. Ογτύ. ΑἹ. ἴ, ρατίε Γδουπάα, 3 ς3. νἱ, 
βάτῖε “δουμάα, 128. σφάξουσι] σφαζξει τ20. τὸ ὀρν.] τὸ 
ζυργαύουῖρε. 86 αἰΐα σγλπι 18. τῶν ὀρνιϑίων Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε Τεσιιπάα, 
4.3) ἐξά 4101 υἱ αἴ. εἰς ἀγ[εϊον] εἰς αγίος 1ς, 7. ἐπ από 
ἐπ τας (νετἤοπεβ σολίποτιηῖ ἀποσιπι ἰητετργεϊθπη, αι οσαπὶ ἢἷς εἰς ἄγ- 

γεῖον, 1116 νετο εἰς ἅγιον, Ἰερεθαῖ) δῖαν. Οἴἶτορ. ἐφ᾽ ὑδ.] και ἐφ᾽ 

υδ. ς8, 9. 
ΝΊ, τὸ ὁρν. τὸ ζῶν] , Αταδ. 3. ζῶν] εξω πιᾶτρὸ ὃς. λή- 

ψεται 140 Βᾶς ν. υἵχις δά ςοϊηπηᾶ 33 ρεήεγιηῖ οπιηΐα Κ. ἐαρίαΐ 
δῖαν. Μοί. αὐτὸ] ἀντὼ τό. , δίαν. Μοίη. Αὐτπη. 1. αἰϊᾳις. 
Ἀτπι. Ἑά. ΑἸ. 3. διαφορον Ἀις τοίους πιᾶτρο, φυοαά ἴδτηει δά χλω- 
σὸν Ρεπίπεῖς νἹάδτυγ, 120. καὶ τὸ ξύλ.], καὶ Αταῦ. 2. καὶ 

τὸ κλ. κόκχιν.] καὶ τὸ κεχλωσμεν. κοχκιν. 105 108. 118, (πρὶ. ΑἸεχ. 

χοὶν τὸν χοχκιν. τὸν κλως. 7ζ. καὶ τὸ Χ. τὸ χλ. ζς4. Ατπ]. 1. 8]1Π1616. 
Ἅπη. ἘΔ. καὶ τὸ ἀλαςὸν κόκχιν. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρᾶτῖε “δου ηα, 3 ς 3, 16 
ἰδὲ οἱ δῖ. τὸν ὕσσωπ.} τὴν υσσωπ. Χ, τό, 18, ς4, τό, ς7, ς8, 
595 64. 73» 745 745 77» 825) 1τοϑ, 118, 128, 1359.) 131) 134. (ΟΠΊΡΙ. 

ΑΜ: Τρ, τὸ υσσωπ. τς. καὶ βαψ. αὐτὰ καὶ τὸ ὁρν. τὸ ζ.] 
καὶ ορν. τὸ ᾧ, καὶ βαψ. αὐτὰ ςξΞ. κα καὶ τὸ ὀρν. τὸ ζ. ς3. κ εδάεπὶ 
Ουτ. ΑἹ. νἱ, ρασῖς εσυπήδ, 128, (εὰ Παρεὶ 110]. αὐτὰ} -Ἑ οερεὺυς 

ξ4) 75. ἐΠμά Οεοτγρ. κα Ογτγ. ΑἹ. 1. ροϊεεπηιπι ο. 1εἀ Παρεῖ 4110]. 

καὶ τὸ ὁρν. “"-- σφαγέντος) εἰ αὐϊονία ρμενἤεαία Ατὰῦ. 3. εἰς 

τὸ ὁρν.] α τῷ 8[αν. Μοίᾳ. σφα- 

ἐσφαγμενου 1οϑ, 118. σφαγμένου 10. 
τὸ αἷμα) ἐν τὼ αιματι ς3. 
γέντος) σφαχϑεντος 53. 
ἐφ᾽ ὕδ.} ἐν νδι, 74. 

ΨΙ1. τοεριῤβανεῖ ] περιρᾶνει 9. ΑΙεχ. επίιρρᾶνει 32. επίιρᾶν!ει 
"ς. “Ἑ αὐ Πο Ἀταῦ. 3. χαθαρισϑ.] καϑαρισμενον 18. καθα- 

εὡς ἔςα.] ἢς εχ οοιτ. 1εὰ καϑαρισϑησεται ρτίπιο, 129. κχκαϑαριςη- 

σεται (πο) ΧΙ. καϑάαρισει αὐτὸν ς4, 74» 745 76, τού, 134. Αττη. 1. 

αἰἰΐφιο. Ἄτην. Εά, εἰς τὸ τεδ.}) ἐπὶ τὸ τεδ. γ2, εἰς σεδ. 

ΟΠ. 
ΝΠ]. καϑαρισϑεὶς] καϑαρϑεὶς (ὐοπιρί. Οαῖ. Νίς.  υρηθησ.] 

Ζυρισϑησ. τὺ, 72. ξυρήσεται Ψ]], τό, 18, 10, 30, 329 52) 34» 57» 
Ὁ.) 737 755 77. 108, 118, 130, 131. (πρὶ. ΑἸά, (αἱ. ΝΊς. σξεογρ. 

Ἄγ. 1. δ᾽ ἴφθε. Αστπὶ. Εά. αὖτ. τ΄. τὴν τρ.] π. τὴν τρ. ἀντ΄. 10) 
ςς» 1οϑ, τιϑ. (σοπιρί. Οεοῦρ. Ασηι. 1. αἰϊΐᾳυε. Αγηγ. Εά, αὐ- 

τῷ 2] δϊ5 {ρῖ. 134. ἀπ᾿ αὐτῷ Ογτ. ΑἹ. 1, Ρατῖς ἐξουπήα, 3 ς3. 

“σασαν) κ᾿ Δ΄ΙαΡ..1. 2. λύσεται] λουσαι τοῦ. ἐν Ὁδ.} α ἐν 
ΨΙ1, τὰ) 5 τ», 74. 7, 1ϑό, 134. Ατη. τ. αἴθε. Απῃ. Ἐπ. κα- 

ϑαρὸς ἔςα!] καϑαρισϑήσεται ς45) 555. 75. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. διατρι- 
Ψψει:} φάκοι μμόβμενῖε ΑταΌ. 3. οἱξ Ἀπὴ. αι. αἴθαις. Ἀπ. Εά. 

τοῦ οἵχον) ἐχρυϊπιιηΐ τῆς σαρεμξολῆς Τορι. ΑτΔΡ. 3. αὐτὰ ας. 
α ὕορυ. Αὐυὺ. 3. ἐπα ἡμ.} ἡμ. ἐπα ς3. 

1Χ. ἕἔγαι 1] ' 19, 54) 7γῳ. 78. 1οῦ, τοϑ, τι8, 134. Οεοῖσ. 
την. τ᾿ φηπηι ἔμεγὶ! ἈταῸ. 3. τῇ ἡμ.} ἱπ αἷς Αττὰ, τ. Αἰ ἰχας. 
Ἄπῃ. Β4ά.  ἔυρηϑής. 15] ξυρισϑησ. ς9, 72. ξυρηση ς2. ξυρησεται 

Χ, τό, 18, 19, 29, 30, 32) 54) 575. Θ4» 73» 75ν 775) 855) 108, «18, 
130, 131. (οπιρί. ΔΙ4, Τρ. (αι. Νὶς. Αὐπι. 1. αἰΐϊαυς, Αστῃ. Εά. 

Ἔ αὐτὰ (Πς) τοϑ, 118. καὶ ξυρηϑ. Οντ. ΑἹ. ἴ, Ῥατίε Τδουπάλ, 3 ς 3. 
-ῖσαν 19] κ 130. αὐτῷ 11 α αι8. Ἀταῦ. 3. τὴν κεφ.} τὴν 

τι κεῷ. :4. 75: τῆς χεφχλης 72, τοϑ, 118. ΑΥὯὉ. 4. τὴν κι. 

αἰτ. καὶ τὸν π.}, 43. αὐτῷ 251 α Οεοτρ. ᾿Απη, 1. Ἀ]Παις, 

τὸν τῶγ.} -Ἑ αὐτου τς. Οαῖ. Νίς. ΑἸ. σ. 2. 4. 

ῥαγός Ἀταῦ. 3. χαὶ τ. ὀφρ. καὶ σ΄. τὴν τρ. αὐτ.} α τό, ς2, ς7, 
73) 27.131. ελάδῃι ὑπο ἱηοἰπ1τ, Πιρρίεῖα 00}}. αὖ Ἑάϊτοτε, (αἵ, 
Νις. τὰς ὀφρὺς] ὥς εχ οοτῦ. [δὰ τὰς οφρυας Ρήπιο, 11. τας οφ- 
ῥυας ΧΙ, 8. 64, 745 75, 134. ΑΙεχ. εχρηιηϊς ἴῃ ρεπιεῖνο Φίυγαι: 
ΑὩΡ. 3.  οὐμς Οδοῖρ. ΑἸᾶΡ, 1. 2. 3. καὶ τ. τὴν τρ. αὖτ. 
ξυρ.} κα τού. τὴν τρίχα 2] α τὴν τοβ. ξυρηϑήσ. 2] ξυ- 
ρισϑησ. ζ9, 72. ἔξυρησεται Χ, τό, 18, 19, 20, 30, 32, ς4, ς7, ὅς, 
735) 787 77. 83, 1οβ, 118, 130, 1321. (ἰόπι|ρ!. Τὴρί. (δῖ. Νῖς. 
Αγ. 1. αἰἶφυς. Αττῃ. Εά. πλυνεῖ } πλυϑύνει (ῆς, π΄ πλυνεῖ 
(οπηρεπάϊιπι τῷ παληϑύυνεῖ ἰαΐεγε ρυταδαῖ ΠὈΓΑΤΙ 15) 134. ἱματια) 

Ἥ αὐτου ΨΙΙ, Χ, τς, 18, 32, 52, ς53, ς7, 58, ζ0, 64.» 71) 725) 73» 76» 
ὃς, τού, 1τοβ, 118, 128, 1205) 134. (Πρ. ΑἸά, Τ ρῖ, Οαῖ. ΝΊς. 

γε. ΑἹ. 1. ᾿ς. δῖαν. Απη. σ. -Ἐ ἰάσπιλ ἴῃ οἰαγαῶς. ταΐποσε ΑἸθχ. 
Ἢ πἷς, πὲς Βαθεηξ τποχ, αὐτου υδατι, 130, 131. 
σῶμα} κα 77. εἰ ἰαυαῤ!! εαγπθρε δῖαν. Οἶτορ. 

9, 725. 77. ἕαυτα Ογτ. ΑἹ. ], 6. 
σεται 129. (ΟΠΊΡΪΙ. 

Χ. Καὶ τῇ ἡμ.] καὶ ἐν τὴ ἡμ. 71. Ατπὶν 1. αἰΐαιε. Ατγπι. Ἐά, 
ἐπ ἀϊε αμίερε δῖαν. Οἰξγοσ. τῇ ἡμ. τῇ ὀγδ.} τῇ ὀγδ. τῇ ἡμ. Ολῖ. 

Ν)ς. ἀμώμ. ἐνιανσ.} ἐνιαυσ. ἂμ. 11, ΝἼΙ, ΧΙ, Ις7) ζῇ, 8,71, 
τού. Αἴεχ. δ΄᾽αν. ενιαυσιαιους ἀμωμ,. 72. 

Οἡρ. 11, 18. 

χαὶ λέσετ. τὸ 

αὐτὰ αἱ. ἃ ΝἾΙ, 

καϑαρὸς ἔςα!] καϑαρισϑη- 

ἀμωμι. ἐνιχυσιαιους 7 ξ. 
Ἔ καὶ μοσχον ἐνῶ εκ βονκολιᾳ ἄμωμον ενιαυσιον ςξ. 

καὶ πρόξ. ἄω. ἔνιαύσ.} κα ΑἸ. 1. 2. τρύφχτ.} αμναδχ μιᾶν 

τῷ. 73. εἰς (Π6) ΠΙ. -Ἐτεν ΝΠ, Χ, τς, 16, 18, 29, 30, 32, 

525) 535) 56, 57.) 64) 73» 745 70, 775 82, 84. 8ς, τοῦ, 1ο8, 118, 128, 
1205 130, 131. (πρὶ. ΑἸά. 110[. (αι. Νῖς. 81:ν. (δογρ. Ατὐῖῃ. 1. 

Αἴας. Ατη. Ἐά. -Ἐ ἕν ἴῃ σπαγαίδ. τίποτε ΑἸεχ -Ἑ εα ουϊδπε 
Αι. 3. ἄμ. ἐνιαύσ.} εγιανσίιον ἀμ. ΠῚ], ΧΙΘ τς, το, ς8, γι, 

74. 76, 82, 84. τοϑ, 118, 134, ΑΙεχ. δ['αν. Θεοῦ. Απῃ. 1. ενιαυ- 

σιαν αμ. 54.) 75. ενιχυσιᾶιον ἀμ. 72. τρία δέκ.) τρεῖς δεκατας 
Ὁ δι εἰς ϑυσ. πεφ. ἐν ἐλ.} πιΐχια ἐπὶ οἷοο (πεν βεϊ! ΑΥδΌ. 3. εἰς 
ϑυσίαν] α δὶς γό, 84, τού, 134. πεφυραμ.] αναπεφυραμενηὴς 

19. 108. πεφυραμένην 53) ζ4) 55) 75ν 1209. (ΠΡ]. αναπεφυρα- 
μένην 118. πεφυραμένοις (οι εἴ ἡ ΠΏΛΠΠΕΓ ἑοπαηῖ ἀρὰ Ογαςος γοςεη- 

165) 1320. κατάπαυσιν (ἢς) Βιῖς τείεγι τηαγρο 8 ς, 130. κοτύλην] 
λογχὴν ΤΩΔΓΘῸ 8:) 130. ξεσίην τῆατρο Χ. 1Ἰρ. ρογὴν (ἠωϊϊίοτ, 
(αΠΠ1ςε) ππᾶγρὸ ςεῖι φἱολπι ἐχμ θεῖ ςό. ἐλαίῳ] -Ἐ εἰς ϑυσιαν γ6, 
8... τού, 134. 

ΧΙ. ὁ καϑλρ.] κα ὁ Αἴοεχ. τὸν καϑαριζόμ.} φωὶ ρμνἡβοαδέίων 
ΑΥπι. 1. αἰἰϊχιθ. Αγ. Ἐά, χαὶ ταῦτα] κα 72. ἤἦισε ακμίοπι ϑίδν. 
Οἴορ. ἕν. Κυρ.] αν δῖος ςς. ἔναντι] κατέναντι ς1, τό, 72. 

ἐνωπιον 1ζ. Κυρ. ἐπὶ τὴν 5.1  Αγπι. τ. αἰΐφυς. Ατπι. Ἐά. 
ἐπὶ τὴν 9.] αὶ οὐπὶ ᾳᾳ. 19. ταρα τὴν 9. ς8. μαρτ.] Ἡ πὶς 
ἔναντι Κυριου ςς. ; 

ΧΙ. ληήψετ.} γεσκίαδιε Ἄττῃ. 1. ὁ ἱερ. τὸν ἀμν.} τὸν ἀμν. ο 

ιερ. 120. τὸν ἕνα} α τὸν Ατπη. σ. αἰϊΐφυς. πῃ, Ἐά, προσάξει} 
σφαξει το, 1οϑ, τι8. αὐτὸν] τὸν 84. ἀμνὸν 32, 74. Οορῖ. 
Απῇ. 1. αἱϊφιθ, Δηη. ἙἘα. τῆς πλημμ.] περι τῆς ὧλ. 32) 54) 

74. 755 76, 84) τού, 134. (ορί. ΑΥπι. 1. αἰῆαας. Ασπι. Ἐά. περι 

τλ. 19, 1ο8, 118. περι τηᾶγρο ὃς. τσερι λυτρωσεως τηᾶγρο Χ. Γὠρῖς 
ἐπι ἀεΠδ δῖαν. Μοῖ. ὀ τὴν κοτύλην] κοτυλήν τον ἐλῶιου μιᾶν 



ΛΕΥ͂ΙΤΙΚΟ Νί,, 
ΚΕΦ. ΧΙΧ, 

΄ .Ψ»"» ᾽ ρο 2 ΄ .. » ΜΝ »»"» 3 2 » ’ 
13. λείας, χὰ! τὴν χοτυλην τὰ ἐλαίου, χα! ἄφοριει αὐτῶ ἀφορισμα εναντι Κυρίου. 

14. 

15. 

16 

17 

18. 

Καὶ σφάξουσι. 
4, 3 δ 3 ΄ ἰ ον ’ Ν ε , Ν, νν ΄- ε φ 3 Ζ΄ ες » 32 

τὸν ἀμγὸν ἐν τόπῳ, ὃ σφάζουσι τὰ ὁλοχαυτώματα, χαὶ τὰ σσερι ἀμαρτίας, ἐν τύπῳ αγίῳ" εςξί 
Ν χ᾿ Ν ε ΄ ιὰ Ν, “9 ΄ὔ δηλ {τώ ς “᾿ἠ. φ ε “ 4 

γὰρ τὸ σερι ἀμαρτιᾶς, ὡσχερ τὸ τῆς “σλημμελείας ἐςὶ τῷ ἱερεῖ" ἀγία αγίων ες. Καὶ λήψε- 
ε ε -ς 3 ες αν [ ἰαις ρ᾿ ξζ΄ . 9 4 ε ξε Ὺ΄ ϑ ς Ἁ Ν φο Ῥ1"ΞςΜΨ 

ται ο ἱέρευς ἀπὸ τ αἀιμᾶτος τ τῆς πὠλημμέλειας, Χαὶι ἐχιϑῆσε, ὁ ἱερεὺς ἔπι Τὸν λοξον τὰ ὠτὸς 
ρῷ ’ ἴω φαῷ ν,--,.,᾽ς- ων φ ρφ ᾿ς δ ὙΜ)ἭἬ φο Ν 

τοῦ χαϑαριζομένε τὸ δεξιδ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ χοδὸς 
φρο φρο ς ἃ ς 9 [7 7 35 7 » φΡο ᾽ ς ιῶ ρὸ Ζ .. 

τῷ δεξιθ, Καὶ λαδὼν ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς χοτύλης τ ἐλαίδ, ἐπιχεεῖ ἔπι τὴν χεῖρα τ ἱερεὼς τὴν 

ἀριςερᾶν. 
- “. δῷ ο. ᾽ οφΦ 9 »ν- ρῷ 

Καὶ βάψει τὸν δάκτυλον τὸν δεξιὸν ἀπὸ τῇ ἐλαίΐε τῇ ὄντος ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτϑ τῆς 

ἀριςερᾶς" χαὶ ῥανεῖ τῷ δαχτύλῳ ἑπ]άκις ἔναντι Κυρίου. Τὸ δὲ χαταλειφϑὲν ἔλαιον τὸ ὃν ἐν τῇ 
ἃς 3 ’ ἐε Ν., 8" ΩΝ Ης ἰδὲ 3 "᾿κᾳ ἰων ΄ φ᾿ φ᾿ 25" Ἣμμ» Φο 

χειρὶ, ἐπιϑήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸν λοξὸν τὰ ὠτὸς τ χααριξομένου τὸ δεζια, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς 

χειρὸς τῆς δεξιᾶς, καὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ “ποδὸς τοῦ δεξιξ, ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματος τοῦ τῆς 

“πλημμελείας. 

κι, χαὶ ἀφο. α Χαὶ ΝΠ], 72. Ἔ λα ἴοι εὐπὶ ἀπτὶοι]ο Οςογς. 

αὐταὶ αὐτὸ ΠῚ, Δ], ςς, τοϑ, 118. Ασπῃ. τ. αἰΐαυς. Ασιη, Επ. 
αὐτῷ .9. 12. τ οιῖνς Χ, τό, τδ, 10) 29, 30, 52, ς7» 73, 85» 108, 

18, 130, 13τ. ΑΔ. νύ, Αι. Νὶς, διαν. " αὐτὰ ἴῃ οματαές, πκὶ- 

ποῦς ΑἸεχ. α Ονεοτς. ἀφ. ἵν. Κυρ.] ἐν. Κυρ. αφ. 30. ἀφό- 
ξ:σμα] ἀφορισματα 71. αφορισμέενα (ἔς) ς3. ἐπ ῥηπιεπητῶς δίδν. 

ΔΙοίη. 

ΧΙΙ. σφαζξουσι) ἐνχυίαύ Λταῖ. 2. τὸν ἀμν.} -Γ πηι συ πὶ 

διτὶςυἷο Αγπλςηὶ (οὐ. δἰϊφυϊ. Αππ. Εά. ἐν τύόπω 1] , 16, ς2, 
57. Τῖν 7 77. 1321. (δῖ. Νὶς, τ Κνριου 30. 5] ὦ 1οϑ. ΑἸεχ. 

σφαζοισιῖ σφαξουσι 54) 73» 78» 77» 84, τού, ταθρ1: (οπιν. 
ΑἸΔ. πη. τ. αἰχψυς. ἅτ. καὶ. «ὰ ὁλ. καὶ τὰ τ. ἀμ.) φια 
2). ροείαίο εἰ ξοϊοεαῳα Ἀταῦ. τ. 2. τὰ ὁ}6χ.} ἴθ ππι. παρυίαγὶ 

ελρηπυης Οὐορί. δίαν. Οἴτορ. καὶ τὰ ὦ. ἂμ. ἐν τ. αἀγ.} 
α δι. 3. χαὶ ταὶ α χαὶ 19. δΚιαν. Οἴζος. Απῃ. 1. τὰ 

πιρι) τὰ 129. φαοά ρο δῖαν. Οἷτοζ. Αττω. τ. δίᾳυς. Απη. Ἐα. 

«μαρτ. ι΄ πταμαρτ. 25} α αἰϊεγιῖγ. εἴ αι Ἰἰς ἱπιστηαςοης τό, ς2,. 131- 
«μαρτ. 15] της ἀμ. Ὺ]], Χ, 18, 53», 54» 38) 74, 73. 82, τού, 128, 
129, 130, 134. (ὐσπιρί. 1ρῖ, ἀγίῳ}) - αὐτου 72. ἔςι 
γὰρ) φυσπίαε Ἄττῃ. 1. δἰίφυς, Ατιπ. Ἑά. τὸ 1“), 1τοϑ, 118, 
ὡς τῷ (4. “ς. πῃ. τ. ΐηυε. Απη. Εά, περὶ 2] αὶ ςς» 75. 
Φμαρτ. 25) τῆς αμ. ςς, ς9ο» 64. 82, 148, 129, 130, 134. Οοαιρὶ. 
ΑΙ4. μι ππ. 1. δἰΐᾳφις. Ατπι. ἘΔ. τὸ τῆς] καὶ ργα πιττιαῖ 
114. ἄγαν. τ. αἰίφυς. πη. Ἑά. τὸ τσιρι τῆς 11, 32. Ασπι. «.ἅ 

αἰμᾳυς. Ατγπν. ΕΔ. τω τῆς 18. πλημμελείας ἰγ}} τλημμιελειχς" 

καὶ ἐζὰν ς. 74, 7) 76, 84, τού, 114. ἔς ςἴ πιᾶγρο ὃς, 130. Απτῃ. 1. 

δἰἴίφυς. ἅπη. Ε4. κα ἐξὶ τον ξς, 72. 1οϑ, 118. ἀεἰϊδλὲ το δϊὰν. 

Οἰἶτοξ. ἅγια] φμοκίαν μαπέϊα Ἀταὺ. 3. Ατγπι. τ. δΐφυς. Ἄττῃ. 

Ἐώ. ἐγ α]1.} αὶ 7 ς. 
ΧΙ, αἵματος) -Ἐ δος Ασα. σ᾿. αἰδίφις. Αστῃ. Ἐά. τῷ τῆς] 

χ τὸν τὸ; τὸν τὴν τῶν 7» 8ς, αὐ (αν ΝΊΟ, πσλυμμ.) 
Ἔ ἀτιν τῷ μβεὲι. 30. 42 αἰοἰϊόϊο δἷἴαν. Οὐἰγος. 4᾽0Ὸ εἰοἰϊδἶο ὲ Ἅπιῃ. ι. 

δθυς. Δ. Βα. τὰ μεσματος (ἢς, ἰεχζ. μιχσματος) πιᾶγφο Χ. 

ἐπιῦνσει) ῥονεί Δίτῃ. 1. αἴΐᾳφυς. Απη. Εά. ὁ ἱερ. 3} αὶ το, ς3» 
7 ς,) τού, τοῦ, 118. ἀπὸ του αιμᾶτος ςς. 11 « μηχωίκε [πε 

Ἀπη. 1. αἰϊηωυς. Αταν. Εή, τὸν λοξον) νψος ΠιΆΓξΟ Χ. τοῦ 

ὠτ:ς] τὸν ἐπὶ τοῦ γπατος ι8. χαϑαριζομ.) χικχϑαρισμενου ζ 4, 

Ὑξὶ διεξιΣ τ" --- τ διζις 29} α αἰϊεσγυῖγ. εἴ φιυα 115. ἱπτετλσσηῖ 72. 
τῆς χ. τῆς δ.)} τοῦ ποδος αὐτου του δεξιου 8... τού, 134. (αἴ, ΝΊς. 
χΡρΟΟ] Ἔ ἀντ Δ], Χ, τς, τό, ν8, 10, 32, 52) 53» 500 50) ς7ν 58, 

ς9, 6... 73» 74.)9 73» 77. 8:, Ιού, τοϑ, 118, 128, 129, 130.) 131. 
(Ὅπιρῖ, ΑΙά, ρ΄. δ, Νις. Οὐορῖ. δίαν. Ἄττῃ. 1. αἰφυς, Αττη. 
ΕἘἀΔ, -Ἐ ἰάεμν ἴῃ ομαγαίξ. πίθοσε Αἰοχ τῆς δὲζ.)} α 110. Αἴτῃ. 1. 
τὸ ἀνε. τοῦ τ΄. τοῦ δι} ρεάσωι εἰσχένεπε στιν ἀστίςι]!ς Οἰςοτς. τοῦ 
π'3. τὰ δι.) τῆς χειρος αντου τῆς διξιας 8.4. τού, 124. (αι. ΝΊς. 
ποι.) Έ ἀιτου ΜΠ, Χ, τς» τό, 18, 19, 30, 32, ς2, 53» ζς4) τύ, 
7 88), τὸ, Θῳ9 73» 73) 77)» 8:ν, Ιού, τοῦδ, 118, 128, 120, 111. 

(ΟΡ, ὼς τρίς δος Νς, Οορι. Απππσιι (ὐοάά, αἴᾳι!. Αγπὶ. 

{{|: 

Τομηη σσπλνα, οὐπτὶ 44. υἵηυς δὰ σογηπια 2 ς ἱποϊῆνς, 
α ὅς. τὸ τῆς καὶ. τὰ ἐλ.) οἰκῶν ἃ εαγία Αταῦὺ. 1. 2. « εοἰγία 

εὐλξης οἷος Ἄττῃ. αν αἴπηυς. Απα. Ἐκ). ἐπιχεεν ) καὶ ἐπίχεέω 19. 
89. ὟΘ. ἱπὶ τὴν χ. τὰ .:9.} ἐπὶ τὴν χ αὐτου 58. δῖαν. Μοίᾳ. 
“πὶ τὰν χ. τοῦ καϑαριζομανον 53. Μανεγίας ἱπ μιαπνπ δίαν. Οἰγορ. 

ἀπ αι ει σώμ Δα. αι... εἴ ὃς; (ς4 «οἰαμ εἷς ἰὰ ὨΔΆΓΕ. ἢ} 3 ΞΉν 
, 1} ««νι9φε 

Τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ ἱερέως, ἐκιϑήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ 

Ἀγνδῦ. 2. ρις. Ἢ πε Νὰ ἥρβιω δἷαν. Οἴροκ. ᾿ 

ΧΥΙ. βχψει Ἰ πῇ σιερενς ΝῊ, Χ, τς, 16, 18, το, 50,.36. 13, 9, 

ξῳν 57, 58, 0, 72», 73.) 74. 75» 76, 77ν 84, 85, τού, ἰο8, τἰ8, 5,28, 
120, 130, 1319 13. ΟΟη 9]. ΑΙά, Τιρῖς δε. Ν ς, Αταῦ. 3, δίαν. 

Οὔτορ. Ατπι. 1. δἰϊαις ἅτ. Ἐά. - Ἰάσπι ἴῃ Τπαγαέζ, πγίπογο 
ΑΙεχ. ὠπχγαι δῖαν. Οἴἶζορ. δαχτυλον) ϑακτυλιον 32:0 - αὖ- 

του ΝῚ], Χ, ΧῚ, τ, τό, 18, 10, 30, 32, ς2,) 53ν 54, τύ, ς7, 48, ς9. 

73) 73» 74. 75» 76» 77. 84. 89, τού, τοϑ, 118, 128, 1297 130. 131, 
134. (οπηρὶ. ΑἸά. 1ρή. (δι. Νὶς. Αγϑῦ. 1. ἃ. δῖαν. ἄστη. :. ἂῇ]- 

ηυς. Απη. Εά. -Ἐ ἴάεπι ἰπ εμλσγδῶ,. πιποῦς Δ]ςχ. απὸ τῷ ἐλ.} 
ἦπ οἶγμνε δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ οἷο δἷδν. Οὗτος. - πε Ἀπ. τ. αἱἱ. 

ᾳιςε. Ἄπῃ. Βά. ἐπὶ τῆς χ.] ἄπο τῆς χ. 84. ἰπ νιάκν ϑἷδλν, 

Οἴτος. πη. 1. δἴϊᾳυἊε. Αγ, Ἐά. αὐτῷ.} 11,11], ΧΙ, ςς, 
σι. διδδεῖ ἰῃ Ἵπαγδέξ. αὐἱηοσε ΑἸοχ. τῆς ἄρις.) τῆς διξιας το, 
1οδ, 118. μυϊδνα δίαν. Οἰἶγοσ. Απι}. 1. αἰδϊχψις. Απη. Εα, ρα- 
γ1} “Ὁ ἐπΊαχις απὸ του ἐλαιου ΝΠ], 8, ς9, 72, 129. Οοπρρὶ. 
ἽὝ απο του ἐλαίου Χ, τς, τό, 18, το, 29, 30, ξ2, {3{ τύ, ς7, 73» 74) 

76, 77ν 82, 82, 84. 8ς, τού, τοϑ, 118, 138, 110, 131) 114. ΑΙα, 

1ὴρί. (ορῖ. Ατδδ. 1.2. δίαν,. -Ὁ ὁ ἱερεὺς, εἴ τὰπι Ἐ ἰαΐωροτ ὦν 
Χ ἱπ οβαγλέξ. πιίποτε ἀπὸ τοῦ ἐλαία, Αἰεχ. ΑΜ 85ιλν. Οἴτος, 
τῷ δ. ἱπΊ.} ἐπ. τω δ. 1, ΧΙ, τς, ςς. δακτυλ.] -Ἑ αὐτου Ν]], 

Χ, τς, τό, 18, 20, 92, 53, τύ, ςβ, ς9, 72, 735 74. 76, 77, 82, 83, 84, 
ὃς, τού, 1οϑ, 118, 128, 129) 130, 131, 134. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. 1ἰρῖ, 

Οορτ. Αγ. ι..2. πῃ. 1. δίφυς. Ασππη. Ἐά. Ἐ δγως αὐ οἰεο Αγαῦ. 3.. 
ἑπΊακις} ροπυηὶ μοῦ Κυρ. 8. 1. κᾳ,. τὸ Νὶς. δὶς ΥἹ], ς8, 

59; 72, 12:29. ΟὈὨΡΡΙ. Κύρου) ξύρω (ας) 84. 
ΧἍΊΙ. Τὸ δὲ καῖαλ.] εἰ ταϊίφεα δῖαν. Οὗἴτογ. Αππ. 1. δἰδιφυσ. 

Ἄγαι. Εμὶ. τὸ ὃν) , ὃν ΧΙ 32, ς3,), ξ4, 71ν 72» 75» 118, 20. 
Αἰεχ. α υἴτυπιαυς Ατιμ. τ. αἰϊΐΐφας. Απη. Εά. ἐν τῇ χ.} ἐπι 
τῆς χειρὸς ΤΏΔΓΘΟ ὃς, 1320. “Ἑ αὐτου Υ1], Χ, τς», τό, 18, 30, ς2) ᾿ 

53. 549. 406, 57, 38) 59, 72) 73.) 7. 75. 76, 77, 84.) τού, 108, τ1877 
128, 120, 130) 1321) 134. (οιηρὶ. ΑΙά. 1 ἱρί. ας, Νὶς. ὕορι. 
Δαθ. 3. δίαν. Αγπὶ. τς αἰΐίᾳφας, Ἄττη. ἘΔ. -Ἐ ἰάεπι ἱπ ομαγδῶ, 

πιΐμοτς ΑἸεχ. ἐπιϑῦσ.} ἐσιροπαὶ δίαν. Οἷἶτορ. τὸ ὠτὸς] κα ας. 
καϑαριζομ.] χαϑαρισμένου 134. τοῦ δεξ. τ πτ-ττοῦ δεξ. 25} κα αἱ- 

ἰεγιῖτα εἴ αι ἰἷς ἰηιετίασοης τοῦ. καὶ ἐπὶ τ᾿ ---καὶ ἐπὶ 2] α ἱ- 
ἴεγυῖγα εἴ 4υαε ἰἰν ἰπιοταςοης ς3, 82. α χαὶ τ᾿ .9. χερὸς} 

Ἔ αὐτου Π], Χ, τς, τό, 18, 32, ς2, 54, ς6, ς 7, 58, 49, 73, 74» 74» 
77» 84) 85, 1ο8, 118, 128, 129, 130) 131, 134. Οὐπιρὶ. ΑἸ4. 1ἱρῇ 

ολι. Νις, (ορῖ. Αγαρ. 1. 2. δίων. Απῇ. 1. αἰϊΐυς. Ασαι. Εά. 
Ἤ ἰάσπι ἱπ σπδγαές. πὐΐποῖς Αἴοχ. τῆς δὲξ.} κα Θεοῖς. τὸ 
ἄχρ. τὰ π.] βεώξσπε εἰσχινκπι Θεοῖς. ποδὸς) {- αὐτου ΥἹΙ, Χ, 

1) 18, 30,32, ς2) 53» (4) τύ, ς7, 8) ζ9, 72, 73» 74» 7557 70, 77» 
8... ὃς, 1οϑ, 118, 128, 120, 110, 131) 134. (ΟΡ. Αἰά. 1ἱρῖ, (δι. 

Νῖὶς, (ορῖ. Αγαῦ. τ. 2. δίαν. εοῦρ. Απη. 1. δἰΐφις Απη. ἘΜ. 
Ἔ ἰάεην ἐπ οἰιαγαέϊξ. πηίμοτο Αἰοχ. τὰ δεξ. 29] τὸ δεζιον 18. 

τὸν τ. τοῦ αἷμ.} ἐπι τὸ αἱμα τς, ς4γ) 75. ΑτΔΌ. τ. 2. καὶ ργρεπηϊί- 
τὰπς Αἰά4. διαν. Οὐἶἷσος. ε ἐπὶ τὸν τόπον (ἢς) Οεογν. τὸ τῆς] 

αι τοῦ ἵξ», 18) 54) 58, ζ9, 72) 75, τοῦ, τοβ, 128, 129. (αι. Νῖς. 
ἈΑταῦ. 1. 2. 

ΧΥΠΠ. Τὺ δὲ] καὶ το ζῳ 75. Αππ. 1. αἰΐφις. Ασα. Ἐά, 
ἔλ. τὸ ἐπὶ τῆς χΧ. τοῦ “ρ.] του ἐλαίου τῆς χρίσεως 19, 108, αἰθὶ 
α ἕλαιον ς3. τὸ ἐπὶ] τὸ ον ἐπὶ 74, γ6, 84, τοό, 13. κατὸ ς4, 

ς8, 9, 725 75». 129. δῖαν. Οἴἶγορ. ἐπὶ τῆς Ἴἢ ἐπὶ τὴ χειρι 
(Π0) 55. ἐν πιαπμ δίαν. Οἷἶτγορ. Απτὶ. σ. αἰΐφυς. Ασπλ, Ἐ4, ἐπι- 

.Ν 
ἐπι 



ΛΔΛΕΥ͂Ι ΤΙ Κα Ο Ν,, 
᾿ ΚΕΦ, ΧΙν, 

τὴν χεφαλὴν τοῦ χαϑαρισϑέντος, καὶ ἐξιλάσεται ππερὶ αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἔγαντι Κυρίου. Καὶ σοι- 10. 

ἥσει ὁ ἱερεὺς τὸ “περὶ τῆς ἁμαρτίας χαὶ ἐξιλάσεται ὃ ἱερεὺς “σερὶ τοῦ χαϑαριζομένου ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας αὐτῶ" χαὶ μετὰ τοῦτο σφάξει ὁ ἱερεὺς τὸ ὁλοκαύτωμα. Καὶ ἀνοίσει ὃ ἱερεὺς τὸ ὅλο-- 20. 
[4 ἃς ΄φ 4 3.»ϑ  "Ν Ἀν, »’ Ἅ) φ Νν24 7 ἃ, 39 Ὁ 6 ς ἃ, 

χαύτωμα καὶ τὴν θυσίαν, ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἕναν): Κυρία' καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτᾶ ὁ ἱερεὺς, 
Ν ΄ δι δ Ν ’ Ν ε Ν 2 ᾿ Ν « » ΄ 3 ὦ 98 ἃ 

χαὶ χαϑαρισθήσεται. ᾿Εᾶν δὲ πένηται, καὶ ἡ χεὶρ αὐτὰ μὴ εὑρίσχη, λήψεται ἀμνὸν ἕνα εἰς δ 41. 
2 4 9 3 ’ φ’ 9 ΄ ἃς 9 “9 ςς ,’ ΝᾺ 

εγλημμελῆσεν, εἰς ἀφαίρεμα, ὡςε ἐξιλάσασϑαι Ὅτερι αὐυτδ, χαὶι δέχατον σεμιδάλεως “σεφυραμε-- 
3 3 ΄ 9 4 . ’ ϑ 4 » ς 4 »,’ «Ἁ, ’ Ν ; ἰδὲ 

γῆς ἐν ἐλαίῳ εἰς ϑυσίαν, καὶ χοτύλην ἐλαίου μίαν, Καὶ δύο τρυγόνας, ἢ δύο γοσσοὺς ππεριςερῶν, 22. 
74 “ ε ςς 9 9 »ν»ν ες φ, . ε ᾽ἤ ς ε ΄ 3 ε ’ Ης 7 

σᾶ εὗρεν ἡ χεὶρ αὖτε, χαὶ ἐςαι ἡ μία περὶ ἀμαρ]ΐας, καὶ ἡ μία εἰς ὁλοκαύτωμα. Καὶ προσοίσει 23. 
3 Ν ᾿ξ ’ ρ΄ » ΄’ 9 Ἁ, φ »Σ΄ωαἙΝ Ἁ, Χ ε Ζ΄ ϑ Σ"ς ." Ζ΄ ρο ρὸ ρο 

αὐτὰ τῇ ἡμέρᾳ τὴ ὀγδόη, εἰς τὸ χασαρίσαι αὐτὸν, πρὸς τὸν ἱερέα, ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τῷ 
΄ "ν ’ Ἑ"Ὰ, Ν ες ον Ὰ Φ ἉᾺ, φ0 »,’ ἃς Ἃ ΄ δ 

μαρτυρίου ἔναντι Κυρίου. Καὶ λαδὼν ὁ ἱερεὺς τὸν ἀμγὸν τῆς πλημμελείας, χαὶ τὴν χοτύλην τῷ 24. 
9 7 2 4 2 Ῥ» » ΄ 4 4 ἃς φ, ΄ς ϑ ἉΆ, ἉἍ ἰϑο ,’ 

ἐλαίου, ἐπιϑήσει αὐτὰ ἐπίσϑεμα ἔγαντι Κυρίου. Καὶ σφάξει τὸν ἀμνὸν τὸν τῆς πλημμελείας, 2: 
ἀν εε Ν »ν “ρςΨ Φ ΜΝ 27 .. » ΄ 2 Ν . ΜΝ “᾿ 

χαι ληψεται ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἰμᾶτος τοῦ τῆς πἰλημμελείᾶς, χα! ἐπισῆσει ἐπὶ τὸν λοΐξὸν τοῦ 
» ι,ΑᾺ ρὸ ᾽’ φο φρο »)2ὦ272)Ὰὴ᾽αχαᾳ, ͵ὋἍἊγν φρο ἉᾺ, φ ἰδὲ “,“ δ)} Ἂν ρῷ 

ὠτὸς τοῦ χαϑαριζομένου τὰ δεξιοῦ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῇ 
ΝΥ ρῸ ρο ς, 3 ΑᾺ ρο 535 » 3 559 ς ς Ἁ ϑν" Α ρο ρῥ}7ὁὋπ ς » ἉᾺ, ϑ ξ΄ 

ποδὸς τοῦ δεξιδ, Καὶ ἀπὸ τ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν χεῖρα τῇ ἱερέως τὴν ἀριςερᾶν. 26. 

Καὶ ῥαγεῖ ὁ ἱερεὺς τῷ δαχτύλῳ τῷ δεξιὼ ἀπὸ τῇ ἐλαΐίε τὸ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ τῇ ἀριςερᾷ ἐπ]άχις 2 
φ βε 4 Τί Ἵ ὁ , 0961 τῇ Χ ἔ ῆ ἔ βζ σίαχις 27. 

ϑησει ἔπίχεει γ4, 84, τού, 124. ἐπιροπαί δῖαν. Οὔτορ. ὃ 
ἕερ. 19] αὶ 19, τοῦ, 118. Οορί. Αταϑ. 3. ἐξιλ.} 2γορέοίοι δῖαν. 
Ὁῆτορ. ὁ ἱερ. 25] αὶ 72. ἕν. Κυρ.} α τοῦ. 

ΧΙΧ. Καὶ ποιήσει---ὖ ἱερ. 251 αὶ μας εἴ χυαε ἴϊ5 ἱρτεηαςεηξ ς 3. 
“σοιήσει] ζαεῖα! ϑῖαν. Οἴἶτορ. ὁ ἱερ. τ᾿ τὸ ἱερ. 23] α αἰϊογυῖγα εἰ 

4155 ἰἷς ἱπιεγδοεπξ 19, 1οβ, 118. αὶ ὁ ἱερ. τ 72) τιοό. ἀμαρῖ. τ" 
Ἔ σι Οὐ οι. ἐξιλ.) Ὁ σερι αὐτοῦ 11. νορίείε! 81ᾶν. Οἴτορ. 
ὃ ἱερ. 251 α 58, γ2, τού. τοῦ καϑαριζομ.} τε ἀχαϑαρτε καϑα- 
ριζομ. ςς. τοὺ ἀκαϑαρτου του καϑαριζομ. 11, ΧΙ. ἢς χυοφις, [εὰ 
ἀκαϑάρτον τοῦ υηςἷβ ἱποίυάϊε, ΑΙεχ. αἰ ίῶο ρκνίβοα!ὶ Ατδῦ. 1. 2. 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτ.}) τὸ τερι τῆς αμ. 109, 1οϑ, 118. περι ἀμαρτ. {εὰ 
περὶ Ῥυιπέεῖ5 ἔργ εἰ ἱπίτα ποίδίιγ, ς0. αὐτοῦ] αὐτῷ τοῦ μιᾶώσ- 

ματος Τρ. καὶ μετὰ τοῦτο] καὶ μ. τουτοῦυ Χ. καὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ το. 266 ἦος τετο ϑῖδν. Οὗτος. α εἰπὶ [44. ς3. κα καὶ 
Αταῦ. 2. αοαληΐδ (ἢς) Οεογρ, ὅλοκ.] ολοκ. καὶ τὴν ϑυσιαν Χ, 

18. Τὐρῇ, 
ΧΧ. Καὶ ἂν. ὁ ἱερ. τὸ ὁλ. καὶ τὴν 3.1 καὶ τὴν ϑυσ. ἀνοῖσ, 10, 

1οϑ, 118. Οὐπιρῖ. καὶ ἀν. ὁ ἱερ. τὸ ὅλ. 2.) 54) 50) 71) 72γ 75» 
111. ἀνοίσει] οἴσει ΑΙεχ. γοΐϊαι ὅ51αν. Οἴἶτορ. ὁ ἱερ. Ι 

λα Ὅεογρ. καὶ τὴν 5.1 λ καὶ Οεογρ. ἔναντι Κυρ.} ἀπεναντι 
Κυρ. 11. α Αταῦ. 1. 2. καὶ ἐξ. π. αὖτ. ὁ ἱερ.} κα ὁ ἱερ. 58, 72. 
λα περὶ αὐτοῦ τό, ς3, ς 7) 73» 779 131. λα οππηΐα Οορί. 

ΧΧῚ. Ἐὰν δὲ] , δὲ Θεοῦ. εἰ, Απῃ. 1. αἰΐαιε. Ατπα. Ἐά. 
“ἰνηται] πένης 7ς. στενῆς ἡ Χ, τό, 29, 30, 32, ζ2,) ς3) τύ, ς7, ς8, 
53, 74,4. γ69 77, 82, 83) 84, ὃς, τού, 128, 131, 124. ΑἸά, Οὐορίῖ. 

αν. σεοῦρ. Αση. 1:. αἰϊΐΐαιιθ Αγ, ΕἘὰ, ἔς ἴῃ ἴοχῖι, (εὰ τσένέται 

ΤΩΆΓΡΟ, 130. καὶ 137] κα ΑΙΔΡ. 1. 2. 3. ἡ χ. αὖτ. μὴ εὑρ.} 
ῃ χ. αὐῇ. καὶ μὴ εὑρ.11. καὶ μὴ εὐρ. ἢ χ' ἄντ. 4) 75. Αττὴ. 1. 8}}}- 
4υς. Απη. Εὰ. «ἢ ἦος ΑΙὰδ. 1.2. ληψέαι] λειψέε)ς. ἀἄἀμ- 
νὸν} -- ενιαυσιον 20, ς3,) ςζ) τό, 83, 128. ΑἸὰ. δῖαν. Αγαδ. 3. 
ἕνα} - περι σλημμελειας 54) 745) 75 γ6, 84) τού, 134. Απη. τ. 
4ἰἴΐαυς. Απῃ. ΕἘά. εἰς ὃ ἐπλ. εἰς ἀφ.} εἰς ἀφ. ων ἐπλ. γ2. εἰς 
ἄφαίρ.} εἰς αφορισμα ς4,) 75. ἀφορισμα πιᾶγρο Χ. [ἱρί, α εἰς ΧΙ. 
ἐξιλάσασϑ-.] ἐξιλασϑ. ΧΙ. περὶ αὐτ.} α Οεοσς. δίκατον] 
ππρρὶ ἀἐἰσεύπμσι Οορῖ. ἀεείσιανι μπππὶ ἈταΌ. 3. σεμιδ.} -Ἐ ἵν (Πς) 

Ὁουνρὶ. τοιφυραμ.} τεεφυραμεένου τοό. εἐμπεφυραμενὴς τό, 30, 
ς3,) τό, ς7, 73» 77» 84) 130, 131) 134. ΑΙά, (δῖ. Νὶς. γιλχέμρι 

Αττῃ. :. αἰἥἴφυς. Αττῃ. Ἑά. ἐν ἐλ.) α ἐν 53. ἐπηὶ οἷεο ὅϊλν. Οἵ- 
πος. ἰλαΐου] -Ἐ εἰς ϑυσιαν ςς. μίαν) , Οορι. 

ΧΧΙῚ. Καὶ 13] η111. καὶ ἰπ οδαγδέξ, πηΐδοσε ΑἹεχ. νοσ- 

σοὺς} νεοσσοὺς ὟἾΙ, Χ, τς, τό, 35, (4, (6, ζ9, 717) 72) 74) 753. 70, 
Ὥς, τοῦ, 131, 134. Οογηρὶ. Αἱά. ΑΙεχ. Σἰρῦ, σας. ΝΊς. ὅσα 
εὗρεν] οσα ἂν ἐυρὴ 74) γ6, 845) τοῦ, τοϑ, 134. ( οπιρί. οσὰ ευρειν 

(ης) ΧΙ. ως ἂν εὑρῇ 10, 118. ὅσα ἄν δυνη ἢ εὑρεῖν [ἸΡῖ. ὡς ἂν 

δυνηϑὴ τηλρὸ Χ. καὶ ἔςαι} καὶ ἔξω ς2. ϑ8ῖαν. Οἰἶτος. ἁμαρτ.] 

ἁγξουΐϊυτη ῥσσσηϊτῖς Αταῦ. 3. ἡ μία 4} κ ἡ τό, 1231. ἡ υὑποῖς 
αἷία δῖαν. 

δ΄ (ἢ ᾿ 
αὐταὶ] κα Οεογρ. 

ἰηοϊυσίῖς, τυρρίεῖϊ. [ς]}. δ Ἑάϊτοσς, (αἵ. Νίο. 

ΧΧΊΙΠ. τροσοίσ.} αὔεγαε 8ιδν. Οῆἶτορ. 
»» ε “ ᾿ ε᾽ Ἰων « Ό . . 

ΤῊ γὼ. τῇ ὀγϑόν] Λλ τῇ πβμ.. το. τῆ γμ.. τῇ ἐξϑομιη ζ3. ἐπ αἰϊξ 

᾿ΑΙοχ. 

οὔδανα ϑίαν. Οἴἶτορ. Ατστι. 1. αἱἶᾳιθ. Απῇ. Ἑά. εἰς τὸ καϑ.] 
ρος τὸ κα. ζ9. εἰς τὸ καϑαρισϑήναι .32) 54) 74» 78» 84, τού, 

134. 
ΧΧΙΝ. Καὶ τ --καὶ 29] α αἰϊογιιπ εἴ 41|25 118 Ἰπ[οτ]Δοδηζ 71. 

λαξὼν) εαρίει ϑῖαν. Οἴἶτορ. τῆς τλήμμ.} τὸν τῆς τλημμ. ἹΙ, 

Χ, τό, 18, 32) 6» ξ7, 58) ζ9,) 72.) 73» 74» 75» 77» ὃς, τού, 130, 131) 
134. Οοπρὶ. ΑΙά, 1ρ΄. (αι. Νίς. φωὶΐ 2γο «ἰεἰϊο δῖαν. Οἴἶτον. 
καὶ τὴν κοτύλ.] [δες οὔπὶ 144. ροπὶϊ ροΙὲΣ πλημμελείας 1" ἰπ {ἐιεηῖς 
ςΟΠηπηδῖε 721. ἐπιθήσ. ἐπιῦ.] αφοριει ἀφορισμα τηᾶγρο 1329. ἐπι- 
ϑήσει) καὶ ἐπιϑησ. ΧΙ, ς3. ἀφοριει ὃς. ὥς πιᾶγρο Χ. Εἰ αὐ- 

τῶ] ον τρᾶγρο (υϊ Ἰεραῖιγ αὐτὸν) 120. αὐτω 82. “Ἐοιερευς ΧΙ, 
1ζ7γ 53. Αταῦ. 1.2. α σεοῦρ. Απτῃ. 1. 4] 146. Αττῃ. Ἑά. ἐπὶ- 

ϑεμα) αφορισμα ὃς. ὥς πιᾶγρο Χ. Γἰρί, μὲ Ῥγαεηϊτες ϑίαν, Οἰἶγορ. 
λοϊοεαυων (ορί, ἕν. Κυρ.] α 72- 

ΧΧΨ. σφάξει] λαξων ο τερευς 18. τὸν τῆς] α τὸν ΧΙ, 1τοϑ. 
τῆς ὥλημμ. 1] περι τῆς πλ. 74, 76, τού, 134. καὶ 

λήψ.1] καὶ σφαξει καὶ ληψ. 18. λήψετ. ὁ ἱερ.] α τού. κ ὁ ἱερ, 
18), 72. εαρίαὶ (πεεγος δῖαν. Οἴἶζορ. αἵματος) αὐτοῦ πιῶῦρο 

ὃς. “ὦ λας Αὐτὰ. τ. ΑἸ1406. Ατπ,. Ἐκ. τὰ τῆς πλημμ.] αὐΐᾳ 

72. κα Τοῦ 30, ςς-. φμὶ ῥγὸ εἰ ϊδϊο Αττηςπὶ Οοὐά. αἰϊφυΐ. Ατη. Ἐά, 
ἐὔξευνο ῶγο δεϊϊδῖο Αταδῦ. 3. καὶ 4 --καὶ ς"} κα αἰϊογιῖγ. εἰ ια» ἰΐς 
ἰπιεδσεηϊ τοῦ. ἐπιϑήσ.Ἴ Ἐ ο τερευς 30. ἐπιροπαί δῖαν. Οἴἶτορ. 
τοῦ καϑ-. τοῦ δεζ.} τὰ δεξ. τὰ καϑ. 11. ΑἸοχ. καὶ ἐπὶ τὸ ἄχρ. 1] 

Ἀὶ5 (οτρία, [δὰ ῥάουα ἔππὲ ρυηϑῖ5 ἀεϊεῖα, ςο. χειρὸς) -᾿ αντον 

ΝΙ, Χ, τς, τό, 18, 30, 32) 52) ς3», (4. τά, ς7, (8, ς9, 72» 74» 75» 
6, γ7γ 84, ὃς, 1οϑ, 118, 128, 129, 130, 1321) 124- (ΟΙΡΙ. ΑΙά, 

0. (καῖ. Νὶς. (ορῖ. Ασα. σ. 2. δῖλν. πῃ. 1. αἰϊφιιθ. Αστῃ. Εὰ. 
Ἔ ἰάσπι ἴῃ Ἑμασαᾶς. τΐποτς Αἷοχ. τῆς διζ.} α Οεοτσ. τὸ 
ἄχρ. τὸ πο. τοῦ δ. ἀοχίγεηι ρεάενι Οςοτρ. ποδὸς} - αντου ΥἼ], 

Χ, τό, 18, 30, 32) 42, ς3) 44) (6, ςγ7, ς8, ζ0, 72) 74) 755 76, 77» 82, 
84) ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 1219) 134. Οοπιρὶ. ΑΙά, 1ἰρῖ. 

(αι. Νίς. (ορῖ. Ασῶρ. 1. 2. διαν. σδοσρ. Απτῃ. σ. αἰϊφυς. Ασηι. 
ἙΔ4. «Ἐ Ἰάδπι δὼ οπαγαῦς. τηΐποσο Αἴἶθχ. 

ΧΧΥῚ. ἀπὸ τὰ ἐλ.}, Πίς, 154 ροπίξ πιοχ ροίξ ἀριςεράν, 72. 
Ἔ ἡ πε Αττηα. τ. αίαυς. Απῃ, Ἑά. ἐπιχεεῖ) τὴς χρίσεως επι- 

ϑει (Π0) ς3. ὁ ἱερεὺς) α 75. τοῦ ἱερ.)} α 53. ἄντου 74, 
76, 84, τοό, 129) 134. ΑἰἸά, Οὐορῖ. Ατδῦ. 1. 2. 3. 81ν. Μοίᾳ. Οεοσς. 

ΧΧΨΝΙ]. ῥανεῖ} μι οε δῖλν. Οἴἶτον. εαρίει Οορῖ. Ασαῦ. 3. 
ὃ “ερ.] α 72. Αγαῦ. 3. τῷ δακτύλῳ---ἀριξερᾷ) εἰε οἷεο ἀϊρίο (ὼο 

“εχίτο εἰ πᾶν μα βαΐνγα εἰ ῥαγραὶ Ατδῦ. 3. δακτύλ.} -Ἐ ανταε 

Ι, Χ, τό, 18, 30, 32) 52, (3) 54, τό, ς7» 58, ς9, 64, γ2, 73» 74» 
)ς. γ6, 77.) 82, 84) τού, 1τοϑ, 118, 128, 120, 130, 131) 134. ΟΟΥΡὶ. 

ΑἸΙά. Τὐρῖ. (τ. ΝΙῖς. διαν, Ασὰαῦ. 1. 2ὥ. -Ἐ ἰάδηι ἴῃ ομαγαξζ. πικῖ- 

ἐλα!ου} - παλιν 82. Αἰά. -Ἐ ἐ]έας Ατπι. τ. δἰ11- 

τοῦ 25} του οντος 74, γ6, 84, τοῦ. 

φμοά Δί Αὐτγη. 1. Δ[Π|406. ΑΥ̓ΤῚ]. Εὰ. ἐν τῇ χ.] ἐπι τῆς 

χειρος 19) 74) 76, 84.) τού, 1ο8, 118, 134. τῇ χ' αὐτῇ] α ζ2, 
Ὁ, αὐτοῦ] τον ἱερεως 109, 745) 76, 84, 1οϑ, 118, 134. Θέεογζ. 

ΠΟ ΑΪοχ. 

σις, Ατχι. Ἑὰ. φηοεῖ οἱ 

Οσεοτρ. 

Τῇ ἄριςερο)} λ 72. τῆς ἀριξερᾶς 10, 742 70, 845) τού, 1οϑ, τ18, 134. 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

ΚΕΦ. ΧΙΝ. 

248. ἔναντι Κυρίου. Καὶ ἐπιϑήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ ἐλαία τὰ ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτὸ ἐπὶ τὸν λοξὸν τῷ 
4 "Ἐς ζωὴ ᾽ ων “Ὁ ΣΧ ὃὯἊν ρ᾿ Ν 3 φῸ μ᾿ ρΦ -.ςς- Ἂν 

ὠτὸς τοῦ χαϑαριζομένου τῇ δεξιδ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς χειρὸς αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄ- 
γᾷ Ν » “ς᾽ἷ' » “᾿α3ϑν  Ν  “΄ “,ς. ὦ ΤΣ ΄ ᾿. δὲ 

29. ρον τ ποδὸς αὐτοῦ τῷ δεξιοῦ, ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματος τοῦ τῆς τολημμελείας.. Τὸ δὲ χαΐα-- 
᾿ς » Ι΄ φοῳ Ψ γά Ἀᾳφᾳ ϑ)}οὲ"ἙΝ ἀκ 3, ΨῬ ς ΄ 3 ’ ϑι.κ" νΝ ἃ ἰδ 

λειφϑὲν ἀπὸ τῇ ἐλαίου τὸ ὃν ἐπὶ τῆς χειρὸς τὰ ἱερέως, ἐπιϑήσει ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῇ χαϑαρισ- 

40. ϑέντος" χαὶ ἐξιλάσεται πτπερὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι Κυρίου. Καὶ ποιήσει μίαν ἀπὸ τῶν τρυγό- 

31. γωγ ἢ ἀπὸ τῶν νοσσὼν τῶν ππεριςερῶν, χαϑότι εὗρεν αὖτ ἡ χεὶρ, Τὴν μίαν “περὶ ἁμαρτίας, χαὶ 
Ν ΄ ς ε ΄ . " ΄ ν » , ςε Ν᾿ ν᾿ »“ ΄ » 

τὴν μίαν εἰς ὁλοχαύτωμα σὺν τὴ ϑυσίᾳ" χαὶ ἐξιλάσεται ὃ ἱερεὺς περὶ τοῦ χαϑαριζομένου ἔγαν}ε 

43. Κυρίου. Οὗτος ὁ νόμος ἐν ᾧ ἐςιν ἡ ἀφὴ τῆς λέπρας, χαὶ τῇ μὴ εὑρίσχοντος τῇ χειρὶ εἰς τὸν 

43.34. χαϑαρισμὸν αὐτὸ, Καὶ ἐλάλησε Κύριας σρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, Ὡς ἂν εἰσέλθητε 
Ν Ν “ “ ΄ ἣν ἐνὼ δίδ ς« “ὦ. » ’, ὶ δώ εκ ΄ 3 “͵,,᾿ἂΨᾶΨ5 2 ΣΝ 

εἰς τὴν γὴν τῶν Χαναναίων, ἣν ἔγω ὀίδωμι ὑμῖν ἐν χτήσει, χαὶ δώσω ἀφὴν λέπρας ἐν ταῖς οἰχίας  ἀἀληηλιτοένε 
φῷ ϑΦ ρ ΄ φρο φ ζω ᾽ “Ὃ ρο “ Ζ΄ 4 , ἐ Ἰ ΥΆ ων 

35: τῆς γῆς τῆς ἐγχτήτου ὑμῖν: Καὶ ἥξει τίγος αὐτῇ ἡ οἰχία, χαὶ ἀναγ[ελεῖ τῷ ἱερεῖ, λέγων, ὥσ- “" “ἀῶ 
εὴὰο. εὖ Ζ΄ Ε δῷ 9 δ ᾿ , εε Ν, 3 ΄ Ὁ » Ζ -. ρ. φδικ. 

36. περ ἀφὴ ἑώραταί μοι ἐν τὴ οἰχίᾳ' Καὶ προστάζει ὁ ἱερεὺς ἀποσχενάσαι' τὴν οἰχίαν, “πρὸ τοὺ γ 
3 ΄ Ἁ 4ς ’ 9 φ0 .ν 4 ἃ, Ν᾿), 3 ᾳ, » ,’ Ί΄ Φ φὶ 3 ρο 49 »9ῳωὍ ",.Ήχ, 

εἰσελθόντα τὸν ἱερέα ἰδεῖν τὴν ἀφὴν, χαὶ ἃ μὴ ἄχάσαρτα γένηται ὅσα ἂν ἢ ἐν τὴ οἰχίᾳ, χαὶ ,,.} ΤΥ. " ΒΞ 

Χ οἰεέε. 2. 442.; 

ἔναντι} ἐνᾶντιον ὅ4, 82, 128. (οιηρὶ. ΑἸά, Κυρίου] Ἐ καὶ απὸ 
τοῦ ἔλίσιου τὸν ὄντος ἐπὶ τῆς χέιρος τοῦ μριως 1ῖο6.ἁ ΕΠ σοιτοξιῖο πιλῦ- 

ΣλΠΔ}}» ἔτι. τοςμίΔ. Ρεπίηεσε μοϊεῆ ἄνς κά ρμαυΐο ἀητε μγαςοἀεηῦδ, 
ἢνς ἰεαυςητα, 

ΧΧΧΤΙ. Καὶ κ5] α 30. ἐπιϑ. ὁ 6.} αὶ 16, ς2, ς3, ςό, ς 7), 

ὅν, 73, 8329. ὃς. 1:8, 119, 110, 111. ΑΙὰ (ἰλι. Νὶς. Οορι. δῖαν. 

Οἰἴγος. ὁ ἱρ.-τ χειρς αὐτὰ 1} α ἴιξες εἴ αἰ ἰΐν ἰητετδοεης 30, 
22. ἐδ αἰον} ἢ μας Ἀττι. τ. δ]υς. Ατπι. Εά, του 4] 

τοὺ οντος τύ, ς2, ς3,) 54. 6, ζ7, Θ. 73» 74. 71. 76, 82, 84, ὃς, τού, 
218, 120. 110, 131) 13... (οπην, ΑΙα, ὅλ, Νις. δισν. Μοίᾳ. 

φιρά εν. Οεογζ. φινοα δ' Ατττν 1. δίνυς. Αππ. Ἑά. ἐπὶ τῆς 

«ειρ. 1} ἰὼ πανὰ δαν. Νοίᾳ. αὐτὰ ικ5} τοῦ μρέως τό» ὅς, 82, 

ὃς, 128, 129, 130. ΑΙΜΔ. δἷδν. Οὗτος. σοοῦζ. Ἐ ἐπιϑυσει ς3, ςό, 
6., 82, ὃς, 1:8, 129, 110. Αἰά. ὕορι. κοῖς. 10 τῆς δεξιας ς, 
131. Ἔ ἀπροκαί δῖαν. Οὐἶτου. αὐτὰ τ" --αὐτὰῷ χ] α ροΐτειι. 
εἰ ας ἰ1» ἰηϊεάςεδὲ τό, 111. εβήετη υπςὶδ ἰης ἰτάϊς, {υρμίετα (ς1}. δὸ 
Ἑάκοιε, (δι. Ν!ς. ἐπὶ τὸν--- τῆς δὲξ.) α ας εἰ 4υ: ἰἰ5 ἰηϊςγ8- 

«ἐπὶ ς2. τοῦ τ. τοῦ χαϑ. τοῦ δι} τοῦ ὧτ. τοῦ δ. του καϑ. ς4, 
75. 84. τού, 134. τὰ ϑεξ. 73. ἱπ ἀκγέσι ραγίβεαιὶ ἀἰεχίγανι Ἀταῦ. 3. 
καὶ ἰπὶ τι" -- καὶ ἐπὶ 2} α Αἰϊετυΐγα ε Ἴς ιξδ ἱπιεδοςηξ {3. αὖ- 

τοῦ α } α Οτοτγσ. ἐπὶ τὸ ἄχρ. 3} α Οεοῦξ. τοῦ. αὐτοῦ) 

λαύτα 1, ΧΙ, ςς- ἐπὶ τὸν τ.) καὶ ἐπὶ τὸν τ. 82, 129. κα εὐπὶ 
ἔᾳα. 2. τοῦ τῆς πλημμ.} κα τὰ τ8, 30, ς8, ῆς. φασί »γο «ἐεἰϊδν 
μι Λίτυ. 1. αἰήίφος, Ατπι. ἄς. φισ μμπ εἰ δὲ κοῖς. 

ΧΧΙΧ. Τὸ δὶ καταλ.) οἱ νεδίφεμα Αττπ. 1. αἰφυθ. Αγην, Ἐά. 

απὸ τῷ ἰλ.} απὸ ΧΙ, 18, 19,» ςς» 71, 108, 118. 1᾿ρὕ, Θεοῖς. 

α ἀπὸ τῷ 72. ελαιον λ΄ 1], τό, 30, 32, 52), 53ν 845 57) 68, ς9, 64, 
5.3» 1. 71. 76, 77. 82, 84, 8, τού, 128, 120,130, 31,134. (ορὶ. 

ΑΙᾶ. (δ. Νις. Ἄπη. τ. μᾳφυτ, Ασα. Ἐά. τὸ ὃν] τοὺ ὧν (Άς) 
10, 4:4. “γι τοῦ. φυ ει Ατπὶ. 1. αἰμφιδ. Αττῃ. Εή. τὸ 

ὄν-- τοῦ ἱερ.} α βας εἴ φυᾷ 115 ἐπίεηδςσηι 72. ἐπὶ τῆς χ.] ἐπ 

παν ϑἷαν. ἐπιδνσ.) χω ἐπιϑησ. ΝῚῚ, το. Οεοτρ. ἐπιχει 

54, ςς», 74. 73» 84. τού, 134. Απη. τ. δίφυε. πῃ. Ἐὰ. ἐπίμπααι 
δίων. Οἴτζγον. καϑαρισσίντ.) καϑαριζομενου το, το8, τ18. ΑἸεχ. 
ἑέρεως 71. ἰξιλασ.} γορμίη δἷαν. Οἴτορ. ὁ ερ.} α 72. Αἴ. 

1. 2. ἵναντι, Κυρ.--- ἔναντι Κυρ. ἴῃ ςοῦν. 31.) α αἰϊεσυῖγα εἴ αυαι ἰἰξ 
ἐμπϊετας πὶ 10. Κυρίου) Μαεῖε Τονεϊπὶ Αταῦ. 1. 2. 

ΧΧΧ. ποιΐσε!]) “αεία; 8ιδν. Οἴζοσ. ἀπὸ ᾿ , 1Π|,ΧΙ, γε, 

5 ς», τοῦ. μιαῦεῖ [ιν ομδεαές. πιίποτε Αἰοχ. ὀσρυγ.]} -{- “δίκα Ἀπ. τ. 
αἰαυς. πη. Εα, ] α 59. ἀκμὲ κπᾶπε Θεοῖς. ἀπὸ 2] 
α τού. δίαν. Οἴιοχ. νοσσῶὼν) νέοσσων τξς, 12) ς3) ζ 4) 49, 71, 73, 
᾿ς» γό, τού, 131. (οπιρὶ. Α]ά. ΑἸεχ. 1ἱρί, (δι. ΝΊς. τῶν φεριρ.] 
ΧΟΡ ΝΟ, καϑότι} α εὐπὶ 4. )72. οσᾶ ς8. εἷρ. αὖτ. ἡ 
χ.-] εξ. π χ. ἀντ. ς8, 1ού, τοϑ. 

(ἀκ. τς. ἐπεόκήνν ἔμεν 'π πάπα εἰς Ἄπῃ. τ. αἰίφυς. Αγηι. Ἐά. 

ΧΧΧΙ. ἀμαρτ.} διτουϊυπι ρακί Αταδ. 3. τὴν μίαν 2} 
απ «τὶν πππιουΐο δίων. Μοίᾳ. ὁλοκαύτωμα) ολοκαυτωσιν ὃς. 

τιξὶ τὰ χαϑ.] περὶ ἀντοῦυ τῷ καϑ (9, 74. 78» 84. τού, 134. σερὶ 
αὐτα τλπίυπι 53, 108, 118. περι τὰ καϑαρισϑέντος ςς. ἕν. Κυρ.) 
Α Ατγαῦ. ᾿. ἃ. 

ΧΧΧΙ]. Οὗτος] ὦ σε Ἄσαδ. ᾿. 2. 

εχ μι Απ. τ. αἴπᾳυς. Απῃ. Βά. 

Οὐ. Μὴ ταὶ. 1. αἷίᾳφυο. Αγπν. Εά. 

ἢ Χχ. αὐτου οσὰ ἐὑρ. ἡ χ. αὐτου 

ὁ νόμ.} οἱ ἰκα Θεοῖς. 

ἐν 4] ως 84. ἐςσιν)] σὲ 

ἡὶ ἀϑ5] α 32) 73) 130. 

(οπιρί. κα ὑτγαπιαὰς ἴῃ ἴσχι, ἰοὰ μαδεῖ πλλγρο Ὀγίπια ἜΚΌΡΕ 
τῆς λέπρ.} α τῆς 32, ΑἸεχ. καὶ τοῦ μὴ εὖρ. τῇ χ.] ἐὰν δυνατει 
(εξ. αδυνατει!}) η χεὶρ αὐτου πιᾶγρο Χ. τῇ χειρὶ) -Ἐ ἀντοῦ Χ, τς, 

16, 18, 30, 32, 52, ς3, 57, 58, 9, ὅψ, 73, 73ν 743. 76, 77». 8ζ» 
τού, 128, 129, 134. (ὑοπιρὶ. ΑΙΔ. 11ρ6. (αἴ. Νις. (ὐορῖ. -Ἐ Ἰάετη 

ἰπ οδλγαίς. τὐϊποες Αἷσςχ. εἰς τὸν καϑ.} αὔεντε σα ρενήβεαι ίοπεσε 

(ορι. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ 1], Αππ. 1. αἰϊΐφυς. Ἄττῃ. ἘΔ. Κυρ.} ο 
Κυρν. τρὸς Μωυσ.) ΔΙοΑ σὰπὶ ατίςα]ο ὥθοῦρ. ἐκ γε 
στὰ. τ. αἰΐΐφις. Ασπι. Εά. καὶ ᾽Α“ρ.} α 16, 18, 30, ς2, ς7, 73» 
57. ὃς, 1γι. (λι. Ν'ο. οἱ ὺ χαὶ προς Ααρ. ΠΙΆΓῸ 8ς. καὶ τρος 

Ααρ. Ν, 130. ἔς, (οἱ τορὸς (ωὉ Χ ἰπ ομαπιέι. πιίπογε, Αἰεχ οὐ “45- 

τονὲ ὐεοῦζ. εἰ ἐμϑὲ ἄσγοος ΑἸτα. τ. αἰηυς. Απῃ. Εα, λέγων) 

Α σευ. 

ΧΧΧΙΝ. Ὡς ἀν) οταν 32. Αὶ Οορι. δίδωμι) “αδο Αγπι. 1. 
αἰ4υ6. Απη. Εὰ. ὑμῖν 15}. ζ8. ἐν χτήσει} α ἐν ξΊ; 

α ὑἱτυσπιαὺς ΓΤ Πεοάοτεῖ. ἱ, το ς. ἕν χληρὺ τύ, 20, 30, 312, ζ2, ς 3» 

ς6, ς7, 73» 74, 76) 77, 82, 8δς, τού, 130, 1317) 134. (οπιρί. (δῖ. 
Νὶς. (γε. ΑἹ. ἱ, ραγῖε ἐξευπάλ, 3.9. Οορῖ. ἢς πιᾶγρὸ Χ, τοβ. ἐν 
χλήρῳ κτήσω [ἰρί. δώσω) ϑώσει ΑΙά. -Ἐ υμιν 82. ἐν ταῖς 

οἰκ.} Ν ἐν τό, κ8, ς7, 73» 77. (αἴ. Νίς. ἐκ ἄδνιο δῖαν. Οἴἶτορ. 
τῆς γῆς τῆς τῆς ἐγχκ.} ἐκ ὀπρμέδω: ἐετσὶς ροεθδ: δῖαν. ΟἸἰἶτορ. ΕΝ, 

ἐγκτήτου) α 75. κα τῆς 72. τῆς εὐχτίγου (80) 3. ὑμῖν 2} 
α 7ς- νμῶν 105 22) ζ4ᾳ, 74. 84. τού, τοϑ, 118, 114. ΤΙιοούοτεῖ. 1]. ς. 
Ἄγηι. τ. αἰΐφυς. Απη. Ἐά. ὥς πιᾶγρὸ Χ. 

ΧΧΧΝ. ἥξει.) ἐξει 29, ς9, 72, 81. ΑἸά. 

ἐγ» αὐτου 44, 745 73» τύ, 84, τού, 134. 

[2 φ “« 

τινος αὐτου] τινὸς 
ψ ἱ 
δ τινος ὨΊΔΓΡΟ 1ζ. ἀξ 

"7 ο (ορί. αὐτοῦ ἡ οἱκ.} η οἰκ. ἀντ. 75. αἢ ΑΙά, Αδ. 2. 

α ἢ οἱκ. (6) 110. καὶ ἀναγί.) α καὶ γ3. καὶ ἀναγίειλη ΑἸεκ. 
α στη. 1. αἰϊΐφιις. Αγπν. Εά. τῷ ἐερ.} σά Μπεεγάοίενε Ἀπ. 1. 
ΑἸαυς. Απῃ. Εά. λέγων] εἰ ἀϊπεεὶ Αὐτὰ. 

ὥσπερ) μι (ὡς) Ατττι. τ. αἰϊϊφος. Αππῃ. Ἐά. 
γ2. - λέπρας ῬΗδο ἱ, 492. Οορι. ἑώραται) οραται ς3. βε- 
ὄρωται (δς) ς 4. 7ζ. μοι ἐν τῇ οἱκ.} μου ἕν τῇ οἱκ. 11, 1], ις, 

19, 43» 545) 45, 59, 73, 74) ὃ τού, 134. Ατδ. τ. 4. Οορί. μοι 
ἐν τῇ οἱκ. 1εὰ μοι 'ἴπ οἰδγαέξ. ταΐμοσε, Αἰεχ ἐκ ὠσμο πὰ ϑὶᾶν. 
Αππ. τ. αἰ ἴφυε. Αἴππη. Ἑά4. ηὶδὲ ἐπ ἄοπιο πεα ΑτΑΌ. 3. 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ 15] α Αττι. τ. δήϊψυς. Αστιν. ἙἘά. καὶ προσῖ. 
-- οἰκίαν 13} καὶ ἐντελειται ο μρεὺυς καὶ ἐχφορησουσι τὰ ἐν τὴ οἰκία 
τᾶγγο Χ. 1μρί. ἤαξει) προσαξει 18, 64. παπάει ϑ'ᾶν. 
Οἴἶζτος. τ λῶδν α ἢξο εἴ αυκ [19 Ἰηϊοτγ]οεηΐξ 71. τωρὸ 

τοῦ] τσερι του (ἢς) τό, ς2, ς7, 73, 77ν 131. πρωτου [Δο}] πιεπάο 
75. εἰσελθόντα 1 εἰσελϑειν τς, )ς. Οντ, ΑἹ. 1, ρασῖε ἱδουημάα, 39. 
τὸν ἐερ. δ. εδ. τον περ. 1, ΝΠ, 48, ς9, 72. ΑΙεχ, τὸν ἱερ. εἰς τὴν 
οἰκίαν ἰδ. ῬΆΙο ἱ, 292. τὴν ἀφ.}] ἐν τὴ οἰκια 72. τῆν οἰχιαν 1], 
ΠΙ, Ν]1, 19. 53. 54. τό, ς9, 75) τοβ, 118. Αγπι. 1. Αἰ Παις. ΑΥτη. 
Ἑὰ. Ἐν ἀφὴν, ἴεὰ ἀφὴν 'ἰπ οἰλγαθς. πιίποτε, Αἰεχ, , ΡΆΏ]ο ]. ς. 
ἃ μὴ ακαϑ. γίν.] ου μιανϑησεται ς4))ς. ὥς πιᾶγρο Χ, 1ἰρῖ, ποκ 
ἐπφείνοι (ποεν δ Αἴτὴ. 1. πον ἱηφκίπαδι! (αζενίος Αττηειὶ ( οὐά. 411. 

1. δϊφυς. Ατηι. Εά. 

ἀφὴ] η αφη ς8, ς9, 

Ασι. Εά. ἀχαϑ, γῶ.} αχκαϑαρτον γεν. 18. γεν. ἀκαϑ. ς8. 
ΤΔΓΡΟ ἢυς τεΐεπ τισϑὴ ὃς. ακαϑαρτισθὴ (6) πηᾶγρο 130. γενή- 
σιται ἀἰκαϑ. Ῥεῖ]. ς. ἀἄκαϑ-. γίνεσϑαι Ογτ. ΑἹ: ς. ὅσα] 
παντα τὰ ζ45 ς. ὁσα παήα τρᾶγρο ὃς. ῆς ἴη τεχίι Οορι. παῖῖα 

5 Ι δ, « 

“Τ»} 

αὐ γῆν Ρ: " 

ΜΝ κι. 

γ»γεξω ΤΊ 
᾿ Ἀς.. 



» ΄ 

7 ἀχάϑαρτον. 
ρΦ 6 . Υ 4 

χαὶ χοῦν ἕτερον λήψονται, καὶ ἐξαλείψουσι τὴν οἰχίαν. 
φ Ν...» ρ Ἁ 35. » Ὺ΄- Ν Ὰ, 

τείλη ἐν τῇ οἰχίᾳ με]ὰ τὸ ἐξελεῖν τὰς λίϑες, χαὶ μεϊὰ τὸ ἀποξυσϑήναι τὴν οἰκίαν, χαὶ μετὰ τὸ 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 

μὋ ’ ρ Ν 3 7 

μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται ὁ ἱερεὺς χαταμαθεῖν τὴν οἰχίαν. 
ἜΚ δ. ΧΙν. 

Καὶ ὑψεῖδι τὴν ἀφὴν, χαὶ ἰδὲ ἡ ἀφὴ 

ἐν τοῖς τοίχοις τῆς οἰχίας, χοιλάδας χλωριζόσας, ἢ ἢ πυῤῥιξόσας, χαὶ ἡ ὄψις αὐτῶν Τ πε νὐτεια 

τῶν τοίχων. 

τὴν οἰχίαν ἐπ͵ὰ ἡ ἡμέρας. Καὶ ἐπανήξει ὁ ἱερεὺς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμη, χαὶ ὄψεται τὴν οἰκίαν, καὶ 

ἰδὲ διεχύϑη ἡ ἀφὴ ἐν τοῖς τοίχοις τῆς οἰχίας. 
3 2 .» ρ»" 9 ρ 7 3 “7 

ἐν οἷς ἐςιν ἡ ἁφὴ, χαὶ ἐχξαλδσιν αὐτοὺς ἔξω τῆς “σόλεως εἰς τύπον ἀχάϑαρτον. 

Καὶ προσάξει ὁ ὁ ἱερεὺς, χαὶ ἐξελδσι τὰς λίϑες, 

Καὶ τὴν οἰχίαν 
7 ρῷ ζω 3 ζ΄ ,“᾽ φρο ΄ 9 4 

ἀποξύσεσιν ἔσωϑεν χύχλῳ, χαὶ ἐχχεοῦσι τὸν χϑν τὸν ἀπεξυσμένον ἔξω τῆς “πόλεως εἰς τόπον 
φ’ » 3 ης ΦΦ 

Καὶ λήψονται λίϑους ἀπεξυσμένες ἑτέρους, χαὶ ἀνγτιϑήσουσιν ἀντὶ τῶν λίσωνγ" 

Ἔαν δὲ ἐπέλϑη πάλιν ἡ ἀφὴ χαὶ ἄνα- 

37: 

Καὶ ἐξελθὼν ὁ ἱερεὺς ἐχ τῆς οἰκίας ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς οἰχΐας, χαὶ ἀφ θρίεῖ ὃ ἱερεὺς 48. 

39- 

40. 

4ι. 

42. 

43. 

ρ ΩΝ ν.) ΄ ε ε ,»» δ 332 ’᾽ 

ἐξαλειφθῆναι, Καὶ εἰσελεύσεται ὁ ἱερεὺς, καὶ ὄψεται, εἰ διαχέχυται ἡ ἀφὴ ἐν τῇ οἰχίᾳ, λέπρα 44. 

Ἐμμογός ἐςιν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἀκάϑαρτός ἐς!ν. 
4949 μμὸ ΄ φρο Ὶ ρ 3 ζ΄ 

τὸς λίϑες αὐτῆς, χαὶ σαντα τὸν χᾶν ἐξοίσουσιν ἔξω τῆς “σύλεως εἰς τόπον ἀχάνϑαρτον. 

ΣΠΑΓΡΟ 139. πανυτὰ ὅσα Ογτ. Αἰ. 1. ς. ονιπία φμς ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἐἰ φιεεέμηφως Αττη. 1. ἄν] α ΧΙ, ς4, 75. τοῦ. ΡΏϊο]. ο. εᾶν 

ΠΝ, τς, 18, 32, ςς, 64, γ4,) 84. 129, 134. ΑΙεχ. 1ρ΄. γε. ΑἹ, 
Ἰις. ἥἤ]κα ζ4. ΡΒ]... καὶ μετὰ ταῦτα] κα καὶ το. κα μετὰ 
ταῦτα Ογύ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε “ξουπάδ, 5362, δὰ Ππαρεῖ 4110]. 204 σεγο ἦξε 
5[ᾶν. καταμαϑ.} του καταμαϑ. 72. τὴν οἱκ. 11.} αὶ ῬΒΙΪο 
: 

ΧΧΧΨΝΊΙ. Καὶ 1] λα τό, 73, 131. Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ραζίε “ξουηάδ, 
2.0. ὄψεται) -ξ οἰερευς Χ, τς, τό, 18, 19, 329) 52, 54) 57») 645 
73» 74) 7) 77. 84, τοβ, 118, 130, 1219. 1124. ΑΙά. Τιρί,. (δῖ. Νὶς. 

δῖαν. Μοίη. σεογρ. Αὐπ). 1. δἰϊΐσυς. Ἄττῃ. Ἑά. τὴν ἀφ.}] κα 130. 

καὶ ἰδὲ ἡ ἀφὴ] «11, 11], 105) 54) ζ 3.71) 73.118. ΑΙΔΡ. 1. 2. Ατῃ. 1. 

4] ἴ4ις. Απη. ἘΔ. διαδεῖ ἴῃ οἰασγαῦὶ, ταΐποῖς ΑἸεχ. τῆς οἱκ.} 
αν 72. κοιλαδ. χλωρ.] κοιλαδες χλωριξουσαι 4.) 76, 84) τοῦ, 134. 

χοιλ. χλωαζουσαις (ἢς) ς3. πὶ ἱπϊεγροηῖς δίδν. Οἴἶτορ. ἢ πυβ- 
ῥιζάσ.} ἡ πουρριζουσαι 74, γ6, 84) τού, 134. ἡ τυριξουσ. ξ9, 131. 
γε. ΑἹ. 1. ᾿ς. εμπυριζουσας ἢ τυριζουσ. 58, 72. ἢ πυρριζουσαις 

53. Α1Π1. Βιδθεῖ ἰῃ Ἵμαγαέξ. πλίποσε Αἰεχ. κα ἥ Ατγιηςηὶ (οάά. 4}}- 

υϊ. Αἰτη. Ἐά. καὶ 39] κα ς7. ἡ ὅψ. αὐτ. ταπ.} ἡ εἰδέα αὖ- 
τῶν κοιλοτέρα" δυσειδῆς. (ἢ) τιᾶτγο 1ἰρ, ἡ ὄψις} α ἡ τού,ν134. 
Ογτ. ΑἹ. 1. ς. η εἰδεια (ἢς) τπᾶγρο Χ. αὐτῶν] αὐτοῦ Ογτ. ΑΙ. 
Ἰ. ς. ταπεινοτέρα} κοιλοτερῶ 32) 54» 75- κοιλοτερα" δυσειδης 
((ς) ππᾶσρο Χ. ἜβἨ Απη.. 1᾿. δ ἴφιε. Ασην. Ἑά. 

ΧΧΧΨΤΙΙ. Καὶ ἐξελϑὼν] καὶ ἐξελευσεται 74) γ)6, 84, τού, 129, 
134. ἐχεέμπε σμίεηι δαν. Οἴζορ. ἐχ) απὸ τρᾶγρο 85. Ὅλ. 
Νιςρ, Ἔ ἐΔἔμᾶς Αἰτῃ. τ. αἰΐφυς. Ασῃ, Ἑά. τῆς οἱκ. ἐπὶ τὴν 9. 
τῆς οἱκ.} ἐκ βογία ἀοπς Αταὺ. 3. ἐπὶ τὴν ϑύρ.} εἰ ψμόῥηαι «ἀ 
2ονίαηι γα. 1. 2. τῆς οἷκ. 2] α 732) 75. καὶ ἀ4φ.} κα καὶ 

ς4. 72. Ογν. ΑἹ. 1, ρατῖς ἐξουηάδ, 3ς9. δίαν. Οἷἶσγρορ. Αἰτη. 1. 4]}1- 
4υς. Απη. Εά. ἀφοριεῖ } -Ἐ ἀντὴν (ῆς) )ς. αποκλεισει ΤηΔΥρΡῸ 
Χ. Τρ. Ζέείγησὲ διαν. Οἴἶζορ. ὁ ἧερ. 25] ο τερευς : (εχοϊάϊε 
Πραυτη ἱπ:114]}6) Κ. “Ὁ ργαπιπῖς ΑἸεχ. λ ς8, γ4. Οεογρ. 

ΧΧΧΙΧ,. Καὶ 153] , δῖαν. Οἴτορ. ἐπανήξ.] ἐπανοιζει (οι εἴ 
ἢ ἰοηληῖ Ππη πες ἀρυὰ Οὐαοοβ τεςεηϊεβ) 7 ς, τοῦ. πάλιν ἥξει 
Ογς. ΑἹ. Σ, ραπῖε ἱεουπάδ, 359, (ςἀ αἰϊδὶ ᾿ γαῖ. νεπίε!ι (ορῖ. γχενεν. 
ἐαικ 8ῖλν. Οἴἶτος. ὁ ἱερ.} καὶ τῇ ἡμ.} ἐπ ἀϊε ὅῖαν. 
τῇ ἐξδ.} αὶ τῇ ϑίαν. ὄψεται) ΓΗ οιἐρευς ςς. τὴν οἱκ.] πΜ Ργϑ- 

τπύταης Ν, ΑἸεχ. -Ἐ τὴ ἡμέρα εδδομη ςς. καὶ ἰδοὺ] λα Αγδδ. 
1. 2. Ατγγ). 1:. δἰ ἴφυς. Ασῃ. Ἑά. διεχύθη} ου διεχ. 1) 71. 
Ρτααντῦς ἐ, (τὰ ἀποῖς ἱπεϊυδιτ, Αἰεχ. 4 ἀἠξωπάκιμτ Ατπὶ. 1. 811}- 
4ε. Ατπι. Εά. πισι δξωα Μὲ ταῦ. 1:. 2. ἢ αφὴ] “ ον; 
οὑπὶ ἀπίουϊο Αὐτῃ. 1. αἰϊΐφιιθ. Αὐτὰ. Ἑά. 

ΧΙ. Καὶ 11 Ατπι. 1, αἰΐαυς. Ατα). Ἐά, προστάξει 
»ιαποε δῖλν. ΟΠἤίορ. καὶ 29} α 78. ἰξελῆσι] αφελουσι γ1. 

ἐξαρουσι 74, γ6, 84, τού, 124. εὔέταπε 8ϊᾶδν. Οἴτορς. τὰς λίϑ.} 

τοὺς τοίχους, λιϑους 72. -Ἐ ἐπ σπιμγὸ ἴοι οτη αὐτο υἷ6. ΑΥΑΌ. 3. 
ἐν οἷς] ἐφ᾽ οἷς 82. ,.11.. ἐρν] ἕμ'ὶ Αππ. 1. αἰϊΐφυς. Αἰτῃ. Εά. 
ἐκξαλοῦσιν) ἐμδαλυσιν (ἢ) τοϑ. εὐϊείαμε ϑῖαν. Οἶτος. αὖ- 
τὰς} κα ϑῖαν. Οἴἶτοσ. πόλεως} παρεμξολὴς γ2. ΑΙΔΌ. 3. τόπ. 
ἀκαϑ.--τόπ. ἀκαϑ. ἱπ οοπι. 41] α ροϊγεπια εἰ αυα5 ἢἰἷς ἰηϊοτασοπὶ 

75. 
ΧΙῚ. τὴν οἶκ. ὠποζύσ. απ. τὴν οἱκ. ΠΝῚ], ΧΙ, ζ,) 10, ς 9 τό, 

48, 75) τοϑ, 118. Αἰςχ. ἐδανι αὐγαόαηι Αττα. τ. αἰϊφις. Αστῃ, ΕΑ. 

Καὶ ὁ 

κύκλῳ] ἐδ. κυχλω ἀπ. Χ, 18. 1ἱρῇ. ἀποξύσ.] αὀταδαπὲ 
δίαν. ἔσω.) εἐξωϑὲν ν΄. ΑἸά, ἐχχεῖσι] ἐβηπάαηι 5ῖλν. Οἵ- 
ὈΟΡ. τὸν ἀπεξυσμ.} α 11, 11], ΧΙ. κ τὸν το6ό. τον ἀπεζξεόμ. 
τό, ς9, 131. (δῖ, Νίς. κὸν ἀπεξζυσαν Ν΄. εἴ ἤς ουπὶ εοάεπιὶ ἧσῃο, 
{εὰ χφυολὰ νοςε8 'π οἰιλγαές. πιΐπούε, Αἰεσχ τόπον) α (ης) Οεοτγ. 
ΧΙ. λήψονται 1] μρμπαπὶ ϑῖδλν. Οἴἶτζσορ. ἀπεξ. ἑτέρ.] 

ἑτέρ. ἀπεξ. Ογτ. ΑἹ. 1, ραττε ἐξουπάα, 39. ἀπεζυσμ.} “Ῥ Ργα- 
τας ΑἸεχ. κα ςς. ΑΓΔ. 1. 2.3. ἑτέρους) φηρεους 11, 11], ἑτέ- 
βους ἴῃ οδμαγαξε. ταΐπογε ΑΙοχ. ἀντιϑήσουσ.} αντιςησουσ. τς. ϑυ- 

σουσ. Ογτ. ΑἹ. 1. ςσ. μιόβ[μἬειαπι δῖδν. Οἷἶγορ. -Ἐ ἐς ΑτΙαὺ. 4. 
δῖαν. λίϑων} - τῶν ἐτερων 82. - ἐχείνων Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖς 

εουπάλ, 263, ἰεά Βαῦθεῖ 4101 υὐ Ψαῖ. ἄρον ἰαρίἄμπι Αττα. τ. δ] σας. 

Αγ. Εά. λήψοντ. 45} μβωπαπὶ δῖαν. Οἴζοσ. καὶ ἐξαλ.] 

α καὶ ϑ8ῖδν. Οἰἶζορ. ἐξαλείψουσι} εἐζαλειψωσι τό. δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἐπαλειψουσι τς, τοϑ, 118. εξαλειψονται τ9θ.. αἀπολειψουσι (ἢς) 35. 
ἀλειψεσι 18, 4) 72) 74) 739 76, 82, 845) τού, 134. χρίισουσι πιᾶτ- 
δο Χ. 1ἰρῖ, στὴν οἰκίαν} τὴν οἰκίαν: (Ἔχοιαϊτ ᾿πιαῖς ἤσπιπι) Ν.. 

ΧΙ]. Ἐὰν δὲ] , δὲ δῖαν. Οἷἶτογ. εἰ, Αὐτῃ. σ᾿. αἰϊΐᾳιε. Αὐππ. 
Ἑά., ἐπ. σάλ.] ταλ. ἐπ. 84, τού, 1οϑ, 118, 134. ἐπέλϑη] 
ἐπελόηται τό. πάλιν} κα 19. ἡ ἀφὴ] κα ἢ τό, 64, τ28, 131- 
ΑΙεχ. ἀνατεΐλῃ] ἀνατελλὴ 75. -ἐ παλιν τς, 19, 1ο8, τι8. 
ὥρβαγεαὶ ϑἷαν. Μοίῃ. ἐν τῇ οἰκ.} ἢ οἰκιᾶ 722. μετὰ 15] και 

μέτα 64. ΑΙά. ἐξελειν) ἐξελϑειν ΝΙ], Χ, 18, ς3, ζ4, 59». ό4 γ2, 
745). 73, 82, τού, 129, 134. ΑἸά. 11ρῖ, Οι. Νῖς. μετὰ τὸ 2} 
λ 72. Αἴπ). 1. αἱϊΐϊΐφυβ. Αὐτὰ. Εὰ, ἀποξυσϑῆναι} αἀποξυρισϑη- 
γαὶ τό, 73) 77. 131. αποζεσϑηναι 64. ἔζυσϑηναι 4. ξεσϑηναι 
)ς. καὶ μετὰ χ" συπὶ {44.] κα 7. ἐξαλειφθῆναι] ἐπαλειῷ- 
ϑηναι 118. ἀπὸ ἐπαλειφϑηναι (ἢ6) τς. απαλειῷϑηναι 19, 32) 1οϑ. 
Οομηρὶ. ἐξαληφϑεναι 131: χρισϑηναι πιᾶγρο Χ, ἀποχρισϑῆναι 
τλλγρῸ [Ρ΄. τὴν οἰκίαν Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ἡξουπάα, 359. κμεπρμῖο 
Ργαπικυης Απππεπὶ Οοὐά. αἰϊφυὶ, Απῃ. Εά. 

ΧΙΙΝ. Καὶ 1] α 84, τιοό. Οεοῖζ. Ατῃ. :. ἡξαμεὶ Ἄσπι. Ἑά. 

καὶ ὄψ.} κα 53. δὶς ρίεης ἀϊίησυμης το. Αἴεχ. εἰ διακ.} εἰ κΑὶ 
ἰωα κεν Αταῦ. 3. διακέχ.} σπανιζουσα πιᾶγγο Χ. ἰρζ 
λέπρα) ἑεργα ἐπὲνι Αταῦ. 1. ἃ. ἔμμονός) σπανιζουσα ὃς. φιλο- 
γεικος τηᾶγρο Χ. 1ρ. ἐν τῇ οἱκ. 2] α 72. εκ τοιχιὰ ([ς) )ς. 
ἐρὶ αἷς.) ἐγαν ς3. 

4 μ᾿ 
Θ΄’. εα 

ΧΙ. Καὶ 11 κα Αττι. σ᾿. αἰϊφυς. Αγ. Ἑά. καϑελοῦσι] 
σπανιζουσιν (ἢς) τιᾶγρο 129. ἀοβγμαπι ϑῖαν. Οὗτος. εὔένγεπε Αταῦ. 
1. 2. τὴν οἱκ. χαὶ] αὐτὴν οἰκιὰν καὶ (ῆς) Ψ. α Αὔαδ. :. 2. 

τὰ ξύλα) τους λιϑους Ὗ, γ2, 128. Ατδῦ. 1. 2. ο»ιπία ᾿ΐηα Οοτῖρ. 
αὐτῆς τ᾿ --αὐτῆς 22] α ροῆτεπιυπι εἰ φυα Ηἰ5 ἱπίειδςθης ς2. 
λίϑ.} τὰ ξυλα Δ, γ2,), 128. Ατδῦ. 1. 2 αὐτῆς 2} α Οεοζς. 
τὸν χοῦν] λα τὸν 19. τὸν τοιχοὸν 71. -“ αντῆς 75. “Ἐ αὐτῆς 
οἰκιας ἡ. ἢ τῆς οἰκιας ΝΙ], Χ, τό, 18, 19, 29, 305 ς29 53, ζ4,) 
ς6, ςγ, ς8, ς9, 64) 735» 74) 765 77. 82, 83, 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128. 

120, 131), 124. (πρὶ. ΔΙά. ρ΄. δι. Νὶς. Ογτεγ. ΑἹ. 1, ρατῖε {ὲ- 
οὐπήα, 3{9. ΑΙδΌ. 1. 2. διδν. Αγη). 1. αἰϊϊαιις. Ατπ. ΕἘά. -Ἐ Ἰάοπε 
ἴῃ οδαγδέϊ. ποτε ΑἸοχ. ἢϊς ρίεηθ ἀϊπίηριυηῖ τό, ς4) 74, γό, 84, 

τού, 134. Ατπι. 1. δἰὕψφυε. Απτη. Ἐὰά, ἐξοισ.}] οἰσεσιν Ν. -Ἐ τῆς 
οἰκιῶς 1306, χᾶι ἐζοισ. τό, 54) 74γ 74, 76, 84, τού, 134. Απη. :. 
αἰΐΐϊαυς. Απῃ. Ἑά. 

ΧΙΝΙ. Καὶ] καὶ ο μερρευς ΧΙ, τᾶς Ογε. ΑΙ, 1, ραχῖς ἰδουπάλ, 

Ν 
τὸς 

Καὶ χαϑελδσι τὴν οἰχίαν, χαὶ τὰ ξύλα αὐτῆς, καὶ 45. 
ε 

46. 



ΔΛΕΥΙΤΙΚΟΝΝ. 

ΚΕΦ. ΧΙΝ. β 
ΕΣ 7, 9 Ν . » , “., εν ἁ, 3 ’ ΣΝ 2. ΖᾺ ἢ » Ψ ε ΄ 

εἰσπορευόμενος εἰς τὴν οἰκίαν πάσας τᾶς ἡμέρας, ἂς ἀφωρισμένη ἐςῖν, ἀχάϑαρτος ἔξαι ἕως ἑσπέ- 
47. ρας. Καὶ ὁ χοιμώμενος ἐν τῇ οἰχίᾳ, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὖτϑ, χαὶ ἀχάϑαρτος ἐςα! ἕως ἑσπέρας" 

ἐν δ ἰϑιν 9. » ρω ες ’ 3 ἰδ Ν᾿, 3 ΄ Ψ φ᾽ ς ΄ 9 Ν ν, 

48. χαὶ ὁ ἔσϑων ἐν τῆ οἰχία, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔἕςαι ἕως ἑσπέρας. Ἐὰν δὲ 
᾽’ 494 9 ἐε Ἅ κ Ν»ᾳσ 5.9 Ι, ΄ 3 φρο «ε « 9 “ 9 “ ᾿ν 

παραγενόμενος εἰσέλθη ὁ ἱερεὺς χαὶ ἴδη, χαὶ ἰδοὺ διαχύσει ἃ διαχεῖται ἡ ὡφὴ ἐν τῇ οἰχίᾳ μετὰ 
49. τὸ ἐξαλειφθῆναι τὴν οἰχίαν, χαὶ χαϑαριεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν οἰκίαν, ὅτι ἰάϑη ἡ ἀφήῆ. Καὶ λήψεται 

» »’’ δ ῦ) ἢ ΄ 3 ΄ Ν -ς ’ ΄ ῪΝ, ΄ ’ 

ἀφαγνίσαι τὴν οἰχίαν, δύο ὀρνίϑια ζῶντα χαϑαρᾶ, χαὶ ξύλον χέδροινον, χαὶ χεχλωσμένον χόχχινον, 

ζο. 51. χαὶ ὕσσωπον. Καὶ σφάξει τὸ ὀρνίϑιον τὸ ἕν εἰς΄ σκεῦος ὁςράχινον ἐφ᾽ ὕδα)ι ζῶντι. Καὶ λήψε- 
, Ζ', ν ΄΄ ,, Α, ’ ’ Ν Ν “4 Ν ν. » ΄ Ν Θ 

ται τὸ ξύλον τὸ χέδρινον, χαὶ τὸ χεχλωσμένον χόχχινον, χαὶ τὸν ὕσσωπον, χαὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν" 
νν ΄ 9 "ἙΝ 4 ΝᾺ κα “Ὁ. 5 ,΄ ρ. 53 ΄ 2. 3 »νοἢ ρ Ν ΕΣ “Ὁ 3 δ 

χαὶ βάψει αὐτὸ εἰς τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιϑίου τὸ ἐσφαγμένου ἐφ᾽ ὕδατι ζῶντι" χαὶ περιῤῥανεῖ ἐν αὖ- 
Φο φ4φ»" Ν᾿ 4 Ὦ ε ΄ . ϑ φῶ " 939 Ὅν» 3 ἰον Φ,Τ “Ὃ 5 2 η Σ “Ὁ νρ 

52. τοῖς ἐπὶ τὴν οἰχίαν ἑπ]άχις, Καὶ ἀφαγνιεῖ τὴν οἰχίαν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ὀρνιϑίου, χαὶ ἐν τῷ ὕδαϊε 
ἰ δὰ 56 ΝΜ» Ὁ 5 4 φ. ων “-»“ς. ᾿ϑΝ φ’΄ ΙΝ 4 ,,»»» φρο ςε ,’ “»»»ν» ἰφν 

τῷ ζῶντι, χαὶ ἐν τῷ ὀρνιϑίῳ τῷ ζῶντι, χαὶ ἐν τῷ ξύλῳ τῷ χεδροίνῳ, χαὶ ἐν τῷ ὑσσώπῳ, χαὶ ἐν τῷ 
΄ ΄ .» φ Ν 3 ΄ Ἁ, ων » Ὁ [4 3 ΝᾺ Α, 

53. χεχλωσμένῳ χοχχίνῳ.: Καὶ ἐξαποςελεῖ τὸ ὀρνίϑιον τὸ ζῶν ἔξω τῆς πόλεως εἰς τὸ πεδίον" χαὶ 
» 7 .“8ο. - ᾽ς 2 ᾿ .» τ» ε “7 ᾿ς “. εν ΄ 

54. ἐξιλάσεται περὶ τῆς οἰχίας, χαὶ καϑαρὰ ἔςαι. Οὗτος ὃ νόμος χατὰ “πῳἄσαν ἁφὴν λέπρας, χαὶ 
΄ ΝΌΟΝ ς΄ ς ’ "»», Χ ΞΞιΝ Ν ΄ Ν “2 5. “ ς5. 56. ϑραύσματος, Καὶ τῆς λέπρας ἱματίου, χαὶ οἰκίας, Καὶ ἀλὴς, χαὶ σημασίας, χαὶ τῇ αὐγαζονῆος, 

ός. εἰς τὴν οἱκ.Ἶ ἐν τὴ οἰκια 1], ς8, ζ0, 72. οασλ.] ὕσσωπ. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ματῖο (δευπάλ, 367, {τἀ «ἴ1δ1 υἱ Μαῖ, τὸ κεχλ. 

α Αἰ. τ. 4. ἃς} ἐν αἷς το, τοϑ, 118. δῖαν. Μοίᾳ. α 30, γ2,), κόκκιν.Ἶ τὸ κοχκιν. τὸ χεχλ. 54, 25. Ἴεοάςπι ογάϊπε, ὰ τὸ δηΐε 
57. τού, 13:1. ἄφωρ. ἐςὶν] αφωρισμένης ἐξιν, τπλῖς, 9. ἕξιν ἡ κεχλ. Απῇ. 1. δἰίφυε. Απῃ. Ἑά. χεκλωσμένον) κλωρον 108, 
αφη ((ς) 19, τοϑ8, 118. αφορισμενη ἐγαι (ἤς) 72. ἀφοριει ςςΞ. 118. αλλοιουμένον ΠιΆΓρῸ ὃς. τὸν ὕσσωπ.} το υσσωκ. ς4,) τι8. 
ἀκαϑ. ἴςαι) ακχϑ. εἐγιν ἴφν 73» 70) 82, ᾿τοϑ, 118. Οεοζ. καὶ την υσσωπ. 1], Χ, τς. τό, 18, τό, ςο, όᾳ, γ4, γ6, 82, 84, τού, 110, 

αχαϑαρτος ᾿λπῖυπι 72. ἕως ἰσπκ.) α ιοϑ, τ18. 131.).134. Οοπιρὶ. ΑἸά, Σὶρί. Ολι. Νίς. φῶν' καὶ βαψ.] ζὼν Ξαψ. 
ΧΙΝΙ]. ὁ κοιμ.} ος χοιμ. (5). οἰκίᾳ 1 Ἔ Πς Αταν. τ. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ραπε (εουηάλ, 366, (δὰ 4110] υὐ Ναΐ. βαψει} σφαξει 

αἰ αυς. Αστιν. Εά. πλυνεῖ 1] ἰαυε διδν. Οἤϊτοξ. αὐτὰ 1] 120. αὐτὸ] αὐτῶ Ν]], Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29» 32, 2) ς3,) 54, 

ἰαντοῦ Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρας (εουπία, 16ς. καὶ ἀκ. ἴς. ἕως ἱσπ. κι ςς, τό, ς7, .8, ς9, 71, 72. 73» 745) 75. 76) 77, 84) 8:, 1ο8, 118, 128, 
“ μια ν. σῷ ρῥγαηντας ΑἸεχ. αὶ 10, ς2, ς7ν. ς8, 73. 277,» 129. 130, 131, 134. (οπιρί. ΑἸά. ζεῖ ρί. (αι. Νίς. γε. Αἱ. ἱ, ρᾶγ- 

τχὃ, 130. (δῖ, Νίς. Αγδῦ. 1. 2. 3. κα ἰῇ ἴσχῖυ, [αἱ παρεῖ πτᾶσσο ρῖ-ὀ [ἔἵε Ἱδουηάδ, 16ο, 367). δίαν. Οἴἶτοξ. ονππία ἀες Αγαῦ. τ. 2. Λτπ,. 1. 

πιὰ πιδημ, 131. ἐσπίρ. 1" --ἰσπίρ. 2.] α ροτεπιιπι εἰ φυα ἷ ἰὩ- αἱϊΐᾳυς. Απῃ. ΕΔ. , Οεοίς. τοῦ ὀξν. τοῦ ἐσφ. ἐφ᾽ ὅδ. ζ.} ἴυρτὰ 
ἀγίδοεπς 18, 71. ἃ ἴδ ἴεχιι, (οἀ μδθεῖ πιᾶγγο ργίπιδ πιδῆι, 7. ρυπέϊί5 ποιδηῖυγ υἱ ἀεἰεηάα Αττη. 1. τοῦ ὁρν.} αὶ τοῦ ϑίαλν. Οἵ. 
ἔσϑων] ἰσϑιιων ΚΝ. εσϑίιων Ν]], Χ, ΧΙ, τς, 29, 53, τῳ τό, ς),5 ἵἴογ. τὸ ἐσφ.} α τοῦ Οντγ. ΑἹ. ἱ, ρᾶπῖε ἐεουπάα, 16ο, {οἀ παθεὶ 
48, όᾳ, 72, 73ν 75. 76) 7)ν 84, 8ς, τού, τοϑ, 128, 129, 134. Οοπηρί. ἅ4|10]. ἐφ᾽) ἐν Ογτ. ΑἹ. 1. ς. [δά δἰδ᾽ υἐ Ναῖ. ὑδ. 2.1 νδατος 
ΑἸά. {ὶρί. ἕδι. Νὶς. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρας ἰεσυπέλ, 36ς. πλυνεῖ 2.)  ωντος 74, γ6, 84) τού, 129, 134. Οοπιρί. τῷ ὑδ, (. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. 
ὁμοίως πλυνει (8. ἦσυῶ δῖδν. Οἶἶτοςσ.ΎΌ καὶ ἀκ. ἵξαι ἕως ἱσπ. 2] {πὰ Δ] υἱ Ν αι. ζῶντι---ζῶντι χ ἴῃ σοπι. 52} α αἰτεγυῖγ, εἴ φυμα5 
“ ρμισπιίπυηι Ν, ΑἸεχ. α τό, 30, 2, ς7, 48, 73» 77. 85, 128. ἰἰ5 ἰπιεηλοεης Ογτ. ΑἹ. 1. ς. ἐβά μαρεῖ αἰἱθ. περιῤῥανεῖ ] ἐπὶ πιᾶγρο 
(ἰοπιρί. (αι. Νίς. Απθ. τ. 2.3. κἋ ἕξαι ΧΙ. 1390. επιρανει (ἢς) ς 4, 75. ἐν αὐτοῖς) α ς8. επ᾽ αὐτοῖς 74, 

ΧΙΛΝΠΙ. Ἐδν δὲ} ἐὰν γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς (δουπάα, 16ς, (ἀἁ 1οό, 134. εφ᾽ αὑτοῖς τού. 
«Ὁ υἱ γαῖ. , δὶ δίαν. Οἴτος. Οεοιζ. τ αραγινόμ.} α (ορι. Ε11. ἀφαγνιεῖ)} -ξ ἐν αὐτοῖς ς8, 7γ2. ἀφανμῖ Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατίδ 
εἰσ. ὁ ἰε0.} ο μερ. εἰσ. 72) 75. 1ἱρί. Ογε. ΑἹ. ἱ, ραπε ἰσουράλ, 2656, ἰεουπάα, 36, (δὰ 4]}0ὶ υἱ Ναϊ. ἐν τῇ, 2΄, Ὁ, 4, 9, 65], ΗΠ, 
(πὰ αἰϊδὶ υς ναι. εἰσίλ 9} Ἔα σε ΑἸ. τ. 2. ὁ Ὡ9ρ.}ὺ διαρεῖ ἰπ οἰγαέζ, πύηογς ΑἸεχ. ὀρνιϑιου} -{- τον ἐσφαγμένον Χ, 
α ὍεοιΣ. καὶ 1δὴ} α χαὶ Ογτ. ΑἹ. 1. ς. (κὰ μλρεῖ δἰ!δ]. καὶ ιθ, «8, 9. 2. ϊρήί - ἰσφαγμένον Ογτ. ΑἹ. ἱἴ, ρατῖε ἕουπάα, 

ες Μὰ} κα καὶ Οεοῖζ. κα δὲ Απῦ. 3. διαχύσ. αὶ διαχ.}) κε διαχ. 36ο. καὶ ἐν 1] α καὶ Ατγλῦ. ι. 2. ζῶντι ει" --ζῶντι 4] 

τονε χα, διαχυσ ΠΝ ΝΠ, ΧΙ, ας, το, 71,108, 118. διαχύσει) α Οοπιρί. κα αἰϊεγυ. εἰ 4υ25 115 ἱπιεγαςεπῖ, 5.3, ς7, 48, 73) 129. ΑΓΔΌ. 3. κα εἃ- 

᾿νε ν,, Αθ. 3. Αππῃς τ. αἴθᾳφυς. Αττῃ. ἘΔ. καὶ ργα:πηϊτεῖϊ ἰηςίυί, υηςἷ» ΑἸεχ. ὦεπὶ (γτ. ΑΙ. ἱ, ρασῖε Ἰεευπάδ, ε Ὠδθεῖ 4110]. ξυλῳ] ξυλινω 18, 
“ὺ ! α διαχεῖται) κα ἀ ςς. ου διχκέχνται 54. 74. 120. (ὐοπιρὶ. Αγᾶδ. 5. τῷ ὑσσώπ.} τὴ ὑσσωπ. Χ, τ΄ς, 18, 30, ς3, ςς, τό, ζ9, ὅᾳ γ4, γ6, 84, 

: ΝΣ εἰμι ῥν! ου διαχέηται ς1. μετὰ τὸ ἱξαλ. τὴν οὐκ.) α ἴῃ ἴσχιυ, πὶ πδδεῖ ὃς, ιοό, τι8, 130, 131) 134. (οπιρὶ. Α]ά. ωἱρί. λει. Νῖς. Ογε. 

"7 πλλερὸ [τίπια πιλπι!, Αστη. τ. αὶ Ασπππεηὶ (σά. 411}, Αππη. ἘΔ. ἐξ-ὀ ΑΑ ἱ, μαπε (δουπάα, 360, 366, 367. τῷ χεχλ. κοχχίν.} τω κοχχιν- 
»: “ὙΠ ἀλειφϑῆνα!) απαλεφϑηναι 19, 1ο8. Οοιηρ!. ἐπαλωφϑηναι 118. τῶ κεχλ. 54) 75. εοάςπι ογάϊηο, (δὰ α τῷ δηῖς χεχλ. Αγπι. 1. δι ϊ!χις, 

αλειφθηναι ς4γ) 74. 78 76, 84, τού, 134. τὴν οἷκ. ι΄" -- τὴν οἱκ. 2} Απῃ. Εἡ. τῷ κεχλ.} τὼ αλλοιουμένω ππᾶγρῸ 8 ς, 110. 

α ἃ[ἰετυι εἴ 4ια: ἰἰς ἰηϊεάςεπι Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. (οἱ παδοῖ αἰθ. καὶ 111. ἱξαπος.) πα δῖαν. Οἴἶτος. τῆς τόλ.) τῆς παρεμ- 
χἁϑ.) α χαὶ 72, τοϑ. Απῃ. 1. ἰα3η} ιαται ςς. Ογτγ. ΑἹ. }. ς-. ὄδολης ςς. τῆς Φολ. (οἀ τῆς {πρταίςτίρι. αὉ 4112 πιᾶηυ, 11. , τῆς 
(εὰ αἰϊδὶ υἱ νῶι. ἰάνθη Οοπιρὶ. ἄφή υἱϊ.} -Ἑ ἀονικ, ΑΥΔΌ. 3. ΑΙεχ. πιδιον)] -ἰ- καϑαρὸν Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρᾶπε “εουηάλ, 166, (ςἀ ἢλ- 

ΧΙΙΧ. λήψεται) πιρι ἀμάρτιας ἐ ζ9) 130. λήψονται Ογτ. ΑἹ. ἢ, Ἐεῖ ἰδὲ υἱὲ Κι. τῆς οἱκ.}) αντῆς ὁ μερ. τῆς οἱκ. (Πς) ς2. -᾿ ἀας 

Ῥατῖς “εουηάλ, 166, (εἀ δἰ!δὲ υἱ ΝΑῖ. ὠἐφαγνισα!.}) καὶ αγνισιταὰ Οεοῖς. καὶ καϑαρὰ ἴγα!) καὶ καϑαρισϑησιται 1290. Οοιηρί. 
γ2. ἄἀφανησαι, (εὰ {υρταίςρι. αγν, υἱ ἀφαγνησαι ἰερετεῖυγ, )ς. Οεοῦξ. καϑαρισϑήσιται καὶ αχαϑάρτος ἐξαι (6) γς. καὶ καϑα- 
αφαγνι, εἰ ἴὰπὶ οπιηΐλ υΐηυε δὰ ςΔρ. χνὶ, 29, ἀεβείυπι, Ν. ἀφανίσας ρισϑησιται καὶ χαϑ-. ἐς. ςς) 74) 76, τού, 134. Αττι. τ. καϑα- 
Ογτ. ΑἹ. 1, ς. 1κἀ αἰϊδὶ υὐ γα, ζῶντα καϑαρα] αὶ τό, 30, ς2, 5), ρβισϑησεται καϑ. ἐς. (ἢ) 84. καϑαρισϑησεται καὶ καϑ.. ἐς. ς4. ςβ8. 
73γ 77, 8ς,), 128, 130. (Δι. Νῖς. γε. ΑΙ. 1. ς. Αταῦ. 1. 2. αἷῃ (ὐολϊυεπιηΐ ἴῃ ἐϊ5 δίπα ἰβδοποβ. 

ἰοχίυ, (οὰ μαδεῖ πιογρὸ δὺ 112 τδπυ, 131. α χαϑαρὰ 129. Οοπιρί. ΙΝ. ὁ νόμ.} ἰεκ ἐγ Αὐτῃ. 1. αἰΐφας. Αγπν. Εά. ϑραύσ- 
χαὶ χιχλ.] α χαὶ 18, 19) ς9, 82. κιχλ. κόχχιν.} χοχκιν. κεκλι. ματος) ϑραυματ’ (ἔς, ἰρὰ νἱχ ἔυἷξ ἴῃ ἀγοβεῖγρο τραυματος) 110. 
ΤᾺΣ, Ἢ κέχλωσμ.} αλλοιουμένον πιᾶγγο, Χ, 130. Σιρί, ὕσ. ονεαὶ: ῥγατηϊῖς, εἰ Κυηρὶς εὐπὶ 44. Αγαῦ. 3. 
σωπ.) τὴν ὑυσσωπ. ς1. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. δὰ «αἰ! υἱ Ν Αι. ὕσσωτ.-- 1. Καὶ 1], Ατδῦ. 3. ἱματί,} τα 'ματ. 118. ἐπ υοίιε 
ὕσσωπ. ἴῃ ςοη,. ς 1] α Ααἰϊεσι τσ. εἰ αυ8ὲ 15 ἱπιετ)δοςηῖ 43. Οορι. Αχαρ. 4. καὶ οἰκ.} καὶ τῆς οἰκ. 10) 108, 118. Οοπιρὶ. - 

1.. σφαξιει) ἡκγκίοι δῖαν. Οἴτος. τὸ ἦν] α τὸ Αττῶ. :. αἱϊ-ὀὨ  Ἀἀσω ον Ατδῦ. 3: ῶν θεν 

4ις. Απῃ. Εά, σκεῦος) αγίος τοϑ, τιϑ. ὁρράκ. - και 1]. Καὶ οὐλ. καὶ ὁ σημ. α 423- λει Του σηϑ ΧΑβς, τ:ο. 

τὸ χεχλωσμένον χοχχινὸν, ἑηλὶς, 71. ἐφ] ἐν Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖο ρι- 1μὲρῇ, καὶ σημ. καὶ τοῦ ῦ αὐγ.} χα! ἄνγ. καὶ σημ. 72. κα καὶ δ 
ταλ, 160. δίαν. Οὐἶσοζ. σδοῦζ. τον ὑ αὐγ.} τε αυγασματος 32, 7ς. Οοπιρὶῖ. 

Ε1. Καὶ .Ἴ, 8. λήψετ.} εαρίαε ϑῖδν. Οἰξοσ. τὸ τοῦ ἐνδιϑώκοτος πιδῖφο Χ, δ, ἵ 30; 1υρί. Τμεοάοιίοσηίς εξ ςοη)ὶςΐ- 
ξύλ,---τὸ ζῶν) τὸ ὀρνί.. τὸ ζ. καὶ τὸ κίδο. ξύλ. καὶ τὸ κόκκιν. καὶ τὴν τω, 
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᾿ 

“ ᾿ 
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Καὶ τοῦ ἐξηγήσασθαι ἧ ἡμέρᾳ εἰκάϑαρτον, χαὶ ἧ 

λέ πρᾶς. 

ο- ΔΕΥΙΤΙ ΚΟ Ν. 

ζ “ 

ἡμέρα καϑαρισϑήσεται" ὅτος ὁ γόμος τῆς 
ΚΕΦ. ΧΙΝ, 

57: 

ΚΕΦ, 

ΧΥ͵ 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος 'πρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐρεῖς τ. 2. 
αὐτοῖς" ανδρὶ ἀνδρὶ ᾧ ἐὰν γένηϊαι ῥύσις ἐχ τὸ σώμα]ος αὐτϑ, ἡ ῥύσις αὐτῇ ἀχάϑαρτός ἐςι. Καὶ 5. 

ὅτος ὁ γόμος τῆς ἀκαθαρσίας αὐτοῦ" ῥέων γόνον ἐκ σώματος αὐτοῦ, ἐχ τῆς ῥύσεως, 
“ 7 

ἧς συνέςηχε 
. τ ». ὦ. νι “᾿Ξ κεω΄ “ ες » Ζ΄ » “Ὁ ») Σ “ ρ ει ν΄ ε7 ΄ 

τὸ σῶμα αυτον διαὶ τῆς βύσεως, ἀντὴ ἢ ἀχασϑαρσία αὐτὰ ἐν αὐτῷ" πᾶσαι αἱ ἡμέραι ῥύσεως σω- 

ματος αὐτοῦ, ἦ συνέφηχε τὸ σῶμα αὐτῇ διὰ τῆς ῥύσεως, ἀκαϑαρσία αὐτϑ ἐςι. Πᾶσα χοίτη, 
,ϑ  ) ϑ ᾷ 4 »“.Σ 5» 9 Ὁ ε 5. Ἃ 9. » 53 ΄“ [δι ων 99 ϑὰ 4. ᾽ὔ » 23 

ἐφ᾽ ἧς ἂν χοιμηϑὴ ἐπ᾿ αὐτῆς ὁ γονοῤῥυῆς, ἀχάϑαρτός ἐς!, χαὶ σὰν σχεῦος, ἐφ ὃ ἂν χαν σὴ ἐπ 
Ξ2Ξ.ϑΑ,Ὰ Ν εἐ 58 Ν 3 ζ΄ ἍΜ 

αὐτὸ ὁ γονοῤῥυῆς, ἀχάναρτον ἐςαι. 
δε “ Σ) » Ν ΄ Φφ, ΦΣ» “, Ἁ ͵᾿εοαο ε ΄ 

τὰ ἱμάτια αὐτᾶ, χαὶ λόσεται ὕδατι, χαὶ ἀχάϑαρτος ἕξαι ἕως ἑσπέρας. 
ρο ,’ 5. ) Δ ὦν Ἑά κῃ ΄ ε 59Ὁ5. ἃ ρὸ Ν ε , 9 ἰὸν ς ᾽’ “ Ν 

του σχευους, εῷ ὁ ἂν χαϑίση 9 γονοῤῥυὴς, ἄσλυγει τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, χα! λδσεται ὕδατι, χα 
3 ᾽’ » φ’ ε [4 

ἀχάσαρτος ἐςᾶι ἕως ἐσπερᾶς. 

ὮΝ]. Καὶ κι] α Οοηιρί. Απηεηὶ Οοάά, αἰϊφιΐ. Αττη. Ἑά. 
τοῦ ἐζηγύσ.} ὡςε ἐξηγήσ. εχρήτπῖς Οορῖ. φωτίσαι τρατρὸ Χ, 8ς, 
130. Πὶρῇ ἢ ἡμ. υἱοῦ ἡμ. 2.1 αὶ αἰκεπιῖτα εἰ 4ιιαὲ 115 ἱπτούζασεης 
δὶ ἢ 1] καὶ ἢ ἢμ. 84- ἰκφια Ατὐτῃ. τ. αἰΐχυς. Ασπαν. Εά. 

ἀχύϑαρτον) -᾿ ἡ 18, ὃς. -Ἐ ὁ ([ς) Χ. χκαϑάαρον ςς. ἃ καϑ᾽ αὐ- 
τὸν (ῆς, πὐἶγο επογε) Εἰρῖ. ρυγβεαῤίίκν ἈταῸ. 1. 2. 
Ἀσία. 1. αἴαυε. Ατπι. ἘΔ. -Ἐ ἐγὰὲ Οεοτς. καὶ ἥ ἡμ.} κα καὶ 
ὃς. κα Ἵ (ας) "ζ. εἰ ἱπ φια αἰϊε Αττὰ. τ. αἰἴαᾳις. Ατγπι. Εά. 

ϑαρισϑήσ.) καϑαρϑησ. τό, 131. ακαϑάαρτον ςς. ἃ καϑαρισϑήσ. 
(ἔς, πὐῖγὸ) Τὐρῖ. πο ρεγιβεωαῤίιμν ΑΥΔΌ. τ. 2. ὅτ. ὁ νόμ.}] κα συ 

[ηη. ς8, 72, 77» τοό. ἐεα εγὶἐ Αστὰ. 1. αἰΐΐφις. σῇ). Εα, τῆς 
λέπρ.] Ἔ σώ Θεοῖς. , 

ἐπφμίπαδιίανῦ 

χα- 

Ι. Καὶ κι] , Απη. τ. ἐλάλ.} εἰπε τό, 30, ς2, ξ3, ς7, (4. 
53) 770ν 81, 128, 129. Εἱρί. (ας. ΝΊς, 8ῖαν. Μοίᾳ. ὥς πιάγρὸ Χ. 

ἢς ἴπ ἴεχυ, Γεὰ ἐλαλησεν πηᾶγρο, 130. πρ. Μωυσ. καὶ ᾽Δαρ.} 

ΔΙ εἰ “,ανομὶ στὰ αὐτο} }5 Οθοῦσ. τ οίε εἰ “αγονς Αὐγὴ. ἱ. 
ἐκ ΜΙ εἰ εὐπὶ ἤανοπε Ατυλεπὶ (οι 4. 41}. Ασα. Ἐά. καὶ ᾽Αχρ. 

λέγ.] λέγων καὶ Ααρ. ((ς) 11. λέγων} εἰ ἀϊἸεῖε Αὐτὰ. τ. ἡβίψιε. 
Δπ. Ἑὰ. 

11. Λαλησ.} λαλησατε τς, τ1, ς8. Αταῦ. τ. 4. 3. Ἐξ αιιοζαπι 
οἵϊε. ἀϊεϊταυσ νεσῆο. τοῖς νἱοιῖς Ἴσρ.] τοις νιοις Ααρων 77. τες νιες 

Ααρ. (ῦς) 16. τας νιους Ισρ. 131. κε δὲς {7γαεἰΐς Αττα, 1. αἱ - 

ᾳφυς. Αγ. Εὖ. ἐρεῖς} ἐρειτε 53, 58. Αταῦ. 32. Κεϊϊφυΐς τὐδυΐτατ. 

αὐτοῖς} προς αὐτοὺς 11, Χ, τό, 18, 10, 30, 32) ξ2,) 53) ς4) δ 5» 57» 
ζ9, 64, 725) 73ν 74. 765 77. 82) 84) ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 129) 

130, 131), 124. Οοπρί. ΑΙά, Τῆρῖς (ας. Νίο, δ᾽ν. τρος αυτοις 

(πο) 7ς. ἀνδρὶ ἀνὰρ!] ἀνδρι ΝῚ], τό, 19, ς3,) ς8, 72) 75» 76) 77» 
τού, 128, 129. (μι. Ηεΐγο. ανδρι ανδρειω (Π0) 18, -᾿ ἐπ νοδὶς 
Αἰ8Ὁ. 1. 2. ᾧ ἐδν γέν.) ὦ ἂν γεν. 6, 745 75, 84. Ογτ. ΑἹ. ἱ, 
Ρϑτῖς ρεῖπιδ, ς43. βύμενε Ἠείγοι. α ᾧ Οεογς. βύσις 15] ρέων 
ὨΊΔΓΓΟ ὃς. σώὼμ. αὐτ.---σώμ,.. αὐτ. ἴπ σοι. 3] κα αἰϊεγιιγα εἴ 4185 
115 ἱπίειαςεπὶ Ηείγ ὁ, ἡ ῥύσ. αὐτ.} .Ἠ τὸ, ςς, 71) 1οϑ, τιβ. 
ΑἸεχ. εἼἔκον εἶνε δῖαν. Οἴἶτγορ. ἐς:] ἐςαὶ 171, τοϑ, 118. ἐςὲ 

ἴῃ. οΒασζδέ. πιηοσε Αἰεχ. 

111. Καὶ οὗτος} ἅμες αμιόνι δῖλν. Οἷἶγοσ. κ χαὶ Οξογῃ. δ 

νύμ.} Ἔ Φἰρ Απη. 1. αἰϊΐαυε. Αττη. Ἑά. τῆς ἀκαϑ. αὐτοῦ] 

α αὐτῷ τς. 8ϊδν. Οὐἶτορ. διαγιβεαιλίοκὶς εὔμε Ἀσταεηὶ Οοὐά. αἰϊχυ. 

Απη. Ἐπ. βέων γόν.} τοῦ ρεοντος γον. τς. ΑΥΔΡ. 3. ἐκ σώμ. 
αὐτῷ} εκ τοῦ σωμ. ἀντ. Χ, τό, 18, 195) 329. 539 579 78» 73» 747) 77» 
8. 8ς, τού, 128, 129» 134. ΑἸά, 1ὶρί. (αῖς. Νίς. ἐν τὼ σωμᾶτι 

αὐτοῦ τς. Οοατρ. ἐκ τῆς ῥύσ.) α Ηείνοἢ. Αγηι, τ. αἰϊαιις, Ατπι. 
ΕΔ. Μβέμονε 11. Αταὺῦ. 3. -Ἐ αντου τς. Οεογρ. ἧς συν. τὸ σ. 

αὐτ.} α 72. ἧς συν.] ἡ συν. τς», τό, το, 82, 1τοϑ, 118. (οπῃί. 
αμῖ ὶ κοηβίεἶε (ἃς) ΑΥπν. σ. αἰΐφυς. Αππτο. Ἐα. τὸ σῶμα κι] ἐν 
τω σωμᾶτι τς.) 118. (ὐοπιρὶ, εν σωμ. 195) 108. διὰ τῆς ῥύσ. τ} 
α 118, Αγὰῦ. 1.2. ῇϊς 19. απὸ τῆς ρ. τς. “αὐτὰ τς. (οιηρί. 
διὰ τῆς ῥ. ι΄ τοῖν αὐτῷ } ,ργεραπαίκνι οἱ τασῖαπν Ἠεΐγ ἢ. διὰ τῆς 
Ρ- ι"--σῶμα αὐτῷ 25] ἀΐο ἥκον οἱ ἰώ φμο εοη θα εογρμε οἶκε ἈΑταὺ, 3. 

αὕτη ἡ ἀκαϑ.) αὐτοῦ ἡ ἀκλχϑ'. (ἢς) )ς. τὴ ακαϑαρσια τς. κα αὖ- 
τῇ χὰ. τ. αἰϊϊψυς, Απῃ. Βα. ἐν αὐτῷ λα 58. ϑιδν. Οἴἶζοσ. 
τ. αἱ ἡμ. βύσ. σώμ. αὐτ.} αὶ ἴσος 19. κα ἢδς οἰ! [44. ἴῃ φοπιπηδῖς 
Οοπιρὶ, Αγσαῦ. -. 2. τᾶς. αἱ ἡμ.}] πασ. ἡμ. )ξς. εππόας αἶἶϊοι 

Ἀπη. 1. αἰὔφυς, Απῃ. Ἑά. ῥύσεως 3.}] - αὐτοῦ 128, 129. ἈΚ. 

τ, εἴ 4υ85 115 ἱπίεγίαοεηῖϊ 120. 

Καὶ ἄνϑρωπος, ὃς ἐὰν ἅψηται τῆς χοίτης αὐτοῦ, πλυνεῖ 

Καὶ ὁ χαϑήμενος ἐπὶ 

ες ς ᾽’ “Ὁ Ν οι 48: “Ὁ ᾿ ΡῸ ΝΜ κε ΄ Ν 

Καὶ ὁ ἀπ]όμενος τῇ χρωτὸς τῇ γονοῤῥυξς, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, καὶ 

Ἔ ἧς συνεςηχεν τὸ σωμῶ αὐτου ΝἾ],29. - αὐτὴ ἡ ἀκαϑαρσια αντα 
ἐν ἄντω, πασ. αἱ μ.- ρυσ. σωμ.. αὐτὰ, ἧς συγεξητο σωμαὰ αντὰ δια τῆς 
ρυσ. 16. - ἐδδίπς Αττη. 1. αἴας. Αππῃ. Εα. ἢ] ἢ τς. αἷς 

128. ΑΙά, ἐπ φίδι Ἠείγοῃ. ἧς Χι 18, 32, ςς) 64, 71, 74) 7ζ9 

γ6, 8ς. τού, τοϑ, 131) 134.- ἀκὲ Α' ΑΥΠῚΣ 1. αἰϊχαθ. Αὐπι. Εἰ. 

διὰ τῆς ῥύσ. 2] - ἴω: ϑῖαν. Μοίᾳ. εἰ ἐφ), βιορίεν ἤχογον; Αὐδῦ. 3. 

ἀκαϑ. αὖτ ἐς.} ἱπιριμπάίως οἱ ΑΥτδΌ. 5. ἀκαϑαρσία 2] Ὁ σωμκα- 

τὸς 71. 74. 70, τοῦ, 134. Ατπλ. 1. αἰΐφιἊς. Αἰτη. ἕά. σὐτὰ υἱς.} 

αὐτὼ ς3. κα 19) 72. ἐξ 1] α τοῦς. Ρὲγ μος οοπιπα Παμαὶ ζυϊϊ 
Ευγαυῖα τοοιγίι5 οἰαιυπιίλγυμη σοηΠ ΠΎ] Π 11. 

ΙΨ. τὸζσα] ε ο»ημἱὶς (ορῖ. ΑΥΔΌ. 1. 2. ἧς] ἢ ΧΙ, ς3. γ)4. 

Οοιηρί. ΑΙεχ. ἢν ΠῚ ΝΠ, Χ, τς τό, 18, 20, ς4,) ςζ) ς7, 48, ςο, 
ύ4, 72, 73, 71) 77, δῖ) 128, 121. ΑΙά. 1ρῇ, Ὁλι. Νῖς. ἂν 1] 
ἐὰν 11. ἐπ’ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτὴν 64. ἐπ᾽ αὐτῇ (σπιρί. ΑΙεχ. αΑΧ, 
18, ςς. 10(, δίαν. Οἴτοσ. Ατπι. 1. δἴφυς. Ατπι. 4, ὁ γο- 
γοῤῥ. «] α ὁ ΑἹά. ἐς} ἐὰν {Π1, ς9, 74) 759 84. τοῦ, 34. 8ῖ1ν. 
Οὔἴτοσ. Οεοῦρ. Αγπγ. 1. αἰϊΐφας. Ατη, Ἐά, ἢς τπᾶῦρο 8ς. ἐξγι ἴῃ 
εἰιαγαές. τπίποτε ΑἸεχ. ἐς.π-οὲς. δὲ ἢπ.} α ροϊεοπιυπι εἴ 4165 ἢϊς 
Ἰητεηλςεης 129. καὶ πᾶν σκεῦος] κα καὶ Οεοῦσ. λ σκεῦος ΑΥ̓ΤῚ. 1. 

αἰϊᾳιιθ. Αττῃ. ἙΕά. ἐφ᾽ ὃ] ἐφ᾽ 532. ἐφ ὦ 1ζ, 19, 54, 73, 74, 8ζ, 
120. (οπιρὶ. δἷαν. Μοίᾳ. ἧς, {(εἀ εὦ ογιπὶς Ῥγαθτηϊξαης φυοφις, (ς) 
Ἀχστι. τ. αἰΐφις. Απη. Εά. ἄν 2] αν 11, 32. καϑιση) 
κοιμηθὴ (ἢς) 7ς. ἐπ᾿ αὐτὸ] αὶ ςς, 72. ἐπ᾿ αὐτῶ τό, τῳ, 131. 
Οδῖ. Νίο. ἐπ᾿ αντὸν 12, 9. Αττη. 1. αἰΐαυς. Ασπῃ. Ἐά. ἐπ᾿ 
αὐτὸ ὁ γον.) ο γον. ἐπ᾿ αὐτ. ΚΙ], το. ὁ γονοῤῥ. 2} α ς8, 84, 
τού, 134. Αἴτὰ. 1. αἰΐφις. Απη. Ἑά. ἀκάϑαρτον] ακαϑαρτος 
τό, ξ9, 130. δἷαν. Οἴτορ. ἔφα! ἐφξι το, 325) 53) 73, 108, 118. 

Οοηρ!ὶ. (δι. Νὶς. 
Νν. ἄνϑρωπ.] τας ἀνϑρωπ. ςς. Οορῖ. Ατδρ. 3. ὃς] αὶ τό, 

30, ςζ) ς7» 735) 77, 85) 131. Οἵ. ΝΙς. ἐαν} αν 11, Χ, ΧΙ, 18, 
ξς, ςΒ, γ4,),., 7, 84) τού, 134. Γἱρί. αὐτὰ τ᾿ ---οὐτῷ 2] αὶ αἰτοῦ- 

τλυνεῖ } ἰανεῖ δῖαν. ΟἸθΟρ. 
λώσεται!] - τὼ σωμα αὐτου ἯΙ], Χ, τς, τό, 18, 29, 30, ς2, ς3, ςό, 

ς7,) 48, .9.) 64, 72, 735) 77. 83») 85) 128, 129, 130, 121. ΑἸά. Τρ. 
τς. Νῖο. Ογτ. ΑἹ. 1, ραγῖς ὑγιᾶ, ς48. δῖαν. Αγαῦ. 3. - γρὼς 
Οεοτρ. ὕϑατι] εν υδ. 32. -Ἐ εονρας ἐμ (ορι. ἕως ἱσπ.--- 
ἕως ἔσπ. ἴῃ σοπη. 6] α ροΐϊετειπιᾶ οἴ 426 ἢΐ8 ἰπιεηασεηι 8... 

ΝἼ. ἐφ᾽ δ] ἐφ᾽ ου 32. εφ᾽ ὦ τς, το, 729 130. Οοιηρὶ. Οαζ. Νῖς. 
ϑίαν. Μοίᾳ. κα ἐφ᾽ (Πς) 53. ὧν] α 53. τῶν 11,32. καϑισῃ] 
καϑησει 7ς. -Ἐ ἐπ᾿ αὐτο Ν]], Χ, τό, 29, ς4ῳ. τύ, ς;, 58, ζ9, 6.4, 74, 
5. 76, 77, 82, τού, 128, 134. (οπιρί. ΑἸἰά. 110, δ5[αν. οί. 

Ἔ ἐπ᾿ αὐτου 322. -Ἐ ἐπ᾿ αὐτω 73, 111. ΟΔῖ. Νῖς. ὁ γονοῤῥ.] 
αὐτὸς 72. κ ὁ 128. ΑἸά. πλυνεῖ } ἰαυεῖ δῖαν. Οἴἶτοσ. οὐ- 
τὰ «11. λέσετ. ὑδ.}] Δ. υδι το σωμὰ αὐτου 73. λ. τὸ σῶμα 

αὐτῇ ὑδ. ΓΡΙ. “αυοίαν ἀφμα 851αν. Οἰἶϊχοσ. ἕω; ἑσπ.---ως ἔσπ. 

ἵπ σοπλ. 7] α αἰϊουιιῖγα οἴ αι 115 ἰητοηοδηϊ τοῦ. α δδάθῃι ἴῃ ἴΈΧπὶ, 
(δὰ διασδι πηᾶγρο ῥγὶ πὴ πηδηυ, ΑΥΠῚ. 1. 
οοπι. 91 αὶ δἰϊοσγιῖγα οἱ 41128 115 Ἰητοτ]σθηξ 72. 

ΝΙ1. Ἦος οςοπιηηᾶ ρος σοϊηπηα 8 Ροηϊΐ 77. 

ος ἂν απΐηται τι8. καὶ πᾶς ος ἂν αψῆται τοϑ. καὶ σὰς ος αν 
απῆουμ.. (ἄς, πῇ ἢὲ εἰτοῦ) 19. καὶ οαψαμ. 25. τῇ χρωτὸς] τα 
χρωμαΐος τς» 71. τῆς σάρχος τς. Τλρί, δῖαν. Οἴτοσ. ἢς πιργρὸ Χ, 

110. λύτϑξ Αἰεχ, εογρογὶς σὰ πὶ ἀγσυϊο Αὐτῃ. 1. αἰ φιθ, Ατπι. Ἐὼ. 

αλυγε ) ἰαυεῖ δῖαν, Οἴἶχζτοσ. ἱμχτ.] -Ἐ ἀντου ΜΙ], Χ, ΧΙ, τό, 

εἴ Φ ε, « . 

ες ἐσππτΠὸ -.ἰεἐὼς ἐσπχ. τῷ 

καὶ ὃ ἀπ].] και 

---π-Ξ τπτῪοτῪ -ῦὖῷῷ -ὦἱὦδ --“-- - 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ.ΧΝ, 

᾿ ΄ ψΨ Γ, : 

8. λόσεται ὕδα]ι, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. ᾿ φ 
Ν ζ .ε»ἤ 5. Ὁ ν 7 “ . .» ͵ » “ ε Ζ 

9. ϑαρὸν, ὥλυνει τὰ ἱμάτια αὐτου, χαὶ λδσεται ὕδατι, χαι ἀχάσαρτζος εςα! εὡς εἐσζερᾶς. 
οι » » Ὁ 39 9 ἃ, ἐς 9 3 2» Δὦβ5κΝκἉκ, κε - 53. δ᾿ 2. » Ψ» Ψ ς ΄ 

πᾶν ἐπίσαγμα ὄνου, ἐφ᾿ ὃ ἂν ἐπιδῇ ἐπ᾿ αὐτὸ ὁ γονοῤῥυὴς, ἀχάϑαρτον ἔςάι ἕως ἑσπέρας. ζο. 

1Ι. 

12. 

18 

11. 

᾿Εὰν δὲ προσσὶϊελίση ὁ γογοῤῥυὴς ἐπὶ τὸν χα- 

Καὶ 

Καὶ 
ρ. ε ε ΄ 4 4, ᾳῳψῈε ’’ ». »" » φὍὋ » Φφ ε ΄ ς Ἅ» ϑιᾳς 

“ας ὁ ἀπ]όμενος οσᾶ ἂν ῆ υχοχᾶτω αὐτοῦ, ἀχάϑαρτος ες αὶ εὡς οΕσΑτζ πες Χὰ! 0 αιβὼν ἀαυτᾶ, 

πλυγεῖ τὰ ἱμάτια, αὐτοῦ, χαὶ λάσεται ὕδατι, χαὶ ἀκάϑαρτος ἔ ἔςαι ἕως ἑσπέρας. 

ἅψηϊαι ὁ ὁ γονοῤῥυὴς, καὶ τὰς χεῖρας ὃ γένιπ]αι ὕδα]ι, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, καὶ λάσεϊαι τὸ σῶμὰ ὕδαι, 

χαὶ ἄχάϑαρτος ἔ ἕςαὶ ἕως ἑσπέρας. Καὶ σχεῦος ὀςῥάκινον ὃ ἂν ἅψηται ὁ γονοῤῥυῆς, συντριξήσε- 

ται" χαὶ σχεῦος ξύλινον γιφήσεται ὕδατι, χαὶ χαϑαρὸν ἔςαι. αν δὲ χαϑαρισθϑῆ ὁ ψονοῤῥυὴς 
Φ ρο 4’ » 4260 “,᾽,.9 ξ΄ 8 ρο ςε ἃ ς 4 4Φ Ἁ, , 8ϑ »»- ἃ 

ἐχ τῆς ῥύσεως αὐτβ, χαὶ ἐξαρι), μηϑήσε]αι αὐτῷ ἐπ]ὰ ἡμέρας εἰς τὸν χασαρισμὸν αὐτῷ, χαὶ αλυ- 

γεῖ τὰ ἱμάτια αὐτᾶ. χαὶ λόσεϊαι τὸ σῶμα ὕδατι. χαὶ χαϑαρὸς ἔςαι. Καὶ τῇ ἡμέρα τῇ ὀγδόη λή μ μᾶ ῥος ᾿ ἢ Ἡμεῤᾷ Τῇ ογοοῇ Λῆ- 
ε Ῥ 4.7 7 ἉἌΔ,, “ κ᾿ . δ ϑὰὺνΝν Ζ ϑ.ἈᾺῸΝ ἐγ ΄ 

ψεται ἑαυτῷ δύο τρυγόνας, ἣ δύο γοσσοὺς περιςερῶν, χαὶ οἴσει αὐτὰ ἔγαντι Κυρίου ἐπὶ τὰς ϑύ- 

ρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ δώσει αὐτὰ τῷ ἱερεῖ. 
ν 4 8. καὶ ἐε Ἀ ’ ᾿Ἷ" 

Καὶ ποιησει αὐτὰ ο ἱερεὺς μίαν σερι 

ἢ ίχς. χαὶ μίαν εἰς ὁλοχαύ . χαὶ ἐξιλά ὶ αὐτῷ ὁ ἱερεὺς ἔγαντι Κυρίου ἀπὸ τῇ ἁμαρτίας, χαὶ μίαν εἰς ὁλοχαύτωμα" χαὶ ἐξιλάσεται “Περὶ αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐν ρ ὃ τῆς 

109) 52, δὴν δὲν 86, ς), (8, 64, 73) 74. 77, 85, 84. 118, 128, 120, 
134. (πρὶ. ΑἸά. Σί. (δι. ΝΊς. ΑτΡ. τ. 2. διδν. Οἴτος. Ατττ. τ. 
αἰΐχυς. Αγ. Ε4. λύσεται) -Ἐ τὸ σῶμα αὐτου Χ, τό, 19, ς2, 
7, 73ν 77. 8, 1ο8, τ18,. 110. 110. (αι. Νίο. Ογ. (δὺς οπῖε 

Αἰ!υἀςης) 'θ (δῖ. Νὶς. ἢ, τοῖο. τών δὲν, Οἴτοσ. ὕδατι) 
« καϑαρῳ ΟἸγί. ]. ς. ἕως ἰσπ.--ἴἝως ἰσπ. ἴῃ εοπι. 8] α αἰϊοτ- 

υΓᾺ εἰ ηὐδ ἰ)5 ἱπιςλοςοῖ 71. 

ΝΠ. Ἐὰν δ), ἃ Οεοῖζ. ὦ 5ῖδν. Οἴτος. Ασηι τ. αἱὶ- 
4ις. Ασπῃ. Ἑά. τροσσιιλισὴ) προσσιαλισὴ ΧΙ, τς, τό, 30, 32, 
ς3, (4, τύ, ξ:7, ς8, (9, 4, )ς, 77ν 8:, 129, 130, 111. (οπμρρί. ΑΙά. 

ζει. Ν!ς. τροσιγγιση ΠΙ. Ογε. ΑἹ. ἱ, ραστε ρεπια, ς48. προσσι- 
ελισηὴ ἸᾺὰ «δδγδές. πιίπογε ΑἸεχ. ὁ Ὕοβ".} αἰϊφεὶε ὑτατηϊυης 
Αστιν. 1. δ᾽ σιιε Απτὶ. Ἑά. ἐπὶ τὸν καϑ.} προς τὸν καϑ'. 84. 
α τὸν ΑἸὰῦ. 4. πλυνεῖ } ἰαυει δῖαν. Οἴχοσ. αὐτοῦ] α ΠῚ, 

16, 30, (4) (7, 73» 76» 77, 82, 131. Ογτ. ΑἹ. ἴ, ρατῖς ῥτίπια, ς 48. 
ἱαρεῖ ἰη ςιεσςᾶ. τυϊπογε Α]εχ. χαὶ Ἀ. 28.} αὶ τ. λούσεται) 
Ἔ τὸ σωμα αντου Ν]], ς2, ζ9,) 1τοϑ, τ18. -Ἐ τὼ σωμχτι αὐτὰ (6.) 
ς8. ἐσυοινν δῖαν. Οἴἶτος. ὕδατι) -ἰ- εεὲ ἱιραγα ἐγ ἀφια (ορί. 

ΙΧ. Καὶ] -᾿ ἐπὶ υπεὶς ἱπεϊυίαπι ΑἸεχ. ἐκισαγμα) καϑισ- 
μα τλαρὸ Χ. 1.0 (. ὄνον) ΑὙΥὙἿΙ|, Χ, τό, 40, 30, ς2) (9, ὅψῳ 57» 

8., 129, 130, 111. ΑἰΔ, Χρή. Οορι. ΑγΔΌ. 3. κα ἰη ἰεχῖυ, (οὦ ἢλ- 

θεῖ τηδῆζο, ὃς. νοτον (ἢς) ςΒ. δ] ὦ 111. (δι. Νὶς.  ἠἐἀπιδη) 
κασισῃ Αἴεχ. ἐπ᾿ αὐτὸ) α 84. δἷλν. Οἶτος. Ἀγαῦ. 1. Αγ. :. 

αἰΐαυς. Απη. Ἑά. ἐπ᾽ αὐτῷ Ολι. Νὶς. ἐπ᾿ αὐτὸν .9ς. ὁ γονοῤῥ.)} 
α ὁ ι28, 129. Αἰ, ᾿ἀκάϑαρτον) ακαϑαρτος το, 7ς: ἵςαι) 
ἐξιν το, 1οϑ, ε18. ἴως ἱσπ.} , ΧΙῪ τς», τό, το, 29, 30, ς3,) 73» 
27, 8ζ,) 1οδ, 128. 120) 130. 111. (δι, Νις,. ΑἸ. 1. 2. 3. 

Χ. ὁ ἀπ|όμ.) ος τᾶν «ψηΐαι το, τοϑ. ος αν αψηΐαι 118. “Ἐ απὸ 
πάντων 11, Χ, ΧΙ, τό, 18, 19, 29. 30, 32) (2. (3, (4. 46, ς8, (9, 

64, 72, 73» 74. 74. 76, 77. 82, 84. ὃς, τού, τοϑ, 18, 129, 130, 12}, 
132. (πρὶ, Αἰά. Σἰρί. (αι. Νίς. Ἔ ουναίνσι δίλν. Οἴἶτος. ὅσα 
ὧν) οσα αν 11, 19, ὅ4, τοϑ. ος ἐὰν (ἔς) 111. α 84. ὅσα ἂν ἰη 
οδαγαῦι. πυΐποτε Αἰεχ. φαυράσκασες Οὐοτς. 5] α ΠῚ, ςο, γ8. 
Ἡλρεῖ ἴῃ, οἰαγδές. ποίδογε Αἰεχ. “γε Οεοίζ. ὠκαϑ. 13] ακα- 
ϑαρτον 10. ἀχάϑαρτοιῖ “τ ἀκάϑαρτ. 2 Ἵ Α Ῥήπναπι, εἴ φυας ᾿ς 
ἐπίεηδεεηῖ, υἱ νἱάείυγ, (3. ἴως ἰσπ. τ" --ἴως ἔσπ. 23} α εἰατπιτα 

εἴ φυα ἰΐς ἰη(εγαςεῶς Αστ. τ. δ ἴφυς. Αστὶ. Ἑά. ὁ αἷρ.} ονεκὶ: 
φκὶ το Αταῦ. 1.2. σλυνεῖ ] ἰανει δῖαν. Οἰἶἴτοζ. ἱμᾶτ. αὐ- 

τὰ} α αὐτοῦ Χ, ς.. λύσιτα!)͵ -Ἑ τὸ σωμα τ, 72, 1τοβ, 118. 
ἰανειν δῖαν. Οἴτζτος. χα. ἵγαι ἴως ἰσπε. 259} ὡς ἐσπ. ἀχαϑ. 
ἐς 72. ακαδ. ὁμοιως ς1. 
α Ροϊεετδ εἴ αυα ᾿ἰο ἱπιεγδοεπὶ 72. ελόεπι μαδεῖ Ὀὶς ἐςρὰ (0. 

ΧΙΎ;. ὅσων] οσον 30. ΑΙά. οσα ὟΙΙ. φκοπόκηφας Αὐρ. φιειε 
Δτῶδ. 3. ἱδν] ΚΑΊ, το. ΑΙ4. ἄνΧ, ΧΙ, τό, 18, 39, δ4» 73, 
γ 4), 78ν 7), 84) τού, τοϑ, 130, 1319)134. Οὐρὶ. [ρ΄ (ὰι. Νὶς. 
καὶ τὰς χεῖρ. - αὐτοῦ Ν]], Χ, τς, 16, 18, τ0, 32, 52), ς3ν 44) (ὅ, 

58, 9, 64, 73», 74. 75» 77ν 84. τού, τοϑ, τι8, 128, 120, 130, 131» 
13... (οηνρί. ΑΙά. 1Γἰρί. (δι. Νις. Αυρ. Ατῦ. ει. 2. δῖαν. Αγπι. ε. 
αἰίαυς. Αγ. Ἐά. -Ὦ Ἰάεπι ἴω Χ ἴῃ ομαγαέϊ. πΐπογε Αἰεχ “Ἔ σκο 
(ὰ , καὶ, Αταῦ. 3. ἃ] ας, 76. νένιπα!.} διενιπΐαε 120. 
Οοπιρὶ, νιπίεται Ν1Π. ἐδυει Ατδῦ. 3. ὑδχτι 1}. ΠΙ. [2- 
Ὀεῖ ἴῃ οπλγαέϊ. πιΐπογε Αἰεχ, σλυνεῖ ) και τλ. τς. Ασγδῦ. 5. ..- 
ταν ϑίλν. Οἴτοσ. ἱμᾶτ.) -Ἑ ἀντον τςγ τό, 19»,| 33) 43, 44) 48, 

ἕως ἐσπ.----ἰως ἰστ. ἴῃ «οι. 11} 

ξ9, 73, 74. 74» 76), 77, 84, τού, τοβ, 118, 128, 114. ΑΙά4. ΤΣώρῇ 
(ας. Νὶς. Αγδῦ. τ. 2. 3. δδν. στη. :. δἰΐφυἊς. ἄσῃ. Εά. καὶ 15 

--καὶ 4] αἰϊεπις. εἰ 4υα» ἰϊς ἰπιοδοςπι 7ς. λέσεται) ἰσυεῖ 
δίαν. Οὔτοζ. τὸ σῶμα) καὶ το, τοϑ. Οοπιρὶ. Ατδῦ. σ. Δ. - αὖ- 

του Ν]Ϊ, ς4,). ς8, 9, 74. γ6, 84. τού, 128, 124. Αὐσς. ὦσε εογρω: 
δίαν. Οἴτος. τὸ φ. δ.) νδ. το σ᾿ ιτι8. υϑ. τω σωματι (ἔς) ς3. 
α ὕϑατι γ1. ἄχκαϑ'. ἕςα})] καϑαρος (ἅς) ἐγαὶ 129. αἀκαϑᾶαρτοι 
ἐσονται 1οό. 

ΧΙ], σκεῦος 13} σἂν σχ. 111. ὧν) , 9. ταν ΧΙ; 32, 7ζ, 
108, 129. ΑΙεχ. ὁ γονοῤῥ.] - ἀπο τῆς ξ΄ σεως αὐτὸν 19. συν- 
τριξ.} οο γίνραίνν ϑῖλν. Οὗτος. σκεῦος ξύλ.] ξυλ. σκ. ς3. παν 

σχ. ἔνλ. τς, 33, 4, (8, 74» 7ς, γύ, 84, τοό, 134. Οοπηρί. Αγαρ, 
Ι. 8. νιφήσεται) νιφϑησιται Χ, 1ς, 16, 18, 19, 29, 32) 53, 549 
58, ςφὔ,όψ 72, 73, 745) 108, τ18, 110, 121. ΑΙά, Γρύ, δι, Νις. 
δῖαν. Οἴτος. Ασηι. ᾿. δἰ ϊΐφυς. Αττη. Εά. πλυϑησετχι 2, 79 
"δ, 84, τού, 134. Οοαιρί. ἢς πιῶγζγο 8. ὕδατι) , 19Ὠ. καϑ. 
ἴςα.) καϑαρισϑησιται ς4, )ς. ακαϑαρτος ἐγαι (Πς) τς, 118, 

ΧΙΠΠΙ. ἘΔν δὶ], δὲ διαν. Οἴἶτοζ. Οδογξ. εἰ Αἱ Αγαι. ᾿. αἰ ἴφυθ. 
Απῃ. Ἐάώ. ἐκ τῆς} απὸ τῆς 32, το. καὶ ἐξαριϑμηϑήσ.] 

καὶ ἐξαριϑμησιται Χ, ΧΙῪϊ τς, 29, 30, 54, 46, ς8, (9, 73» 77» 84» 
1οϑ, 1218, 111. (οσιρί. ΑἸεχ. 1ρίύ. (δι. Νὶς. Ογτγ. ΑἹ. Σ, ραπε 
Ρεΐπψα, ςζο. καὶ 2. Οορί. Ασπι. 1. αἰϊίφυς. Αγπι. Ἐάὰ. αὖ. 
τῷ] ἐν αυτω (ἢς) 18. ταντω ΧΙ, τς, τό, 30, ς4) ς8, 9, ὅ4ῳ, γ3, 
74. 76, 84. ὃς, τού, τοϑ, ει, 128, 120, 111, 134. Οοηιρὶ. ΑἸὰ. 

ἰεχ. 1ἰρί. Οχι. Νῖς. δῖαν. Απο ᾿. κα Αγδῦ. τ. 2. 3. Οεοσσ. 
ἈΑστηεηὶ (οάὰ. αἱ. Αἰτη. Ἑά. τὸν καϑαρισμ.] α τὸν ΧΙ. αὐὖ- 
τοῦ 23} ἑαυτοῦ τς. α {Π]. μάρεὶ ἱῃ ςπιαγδᾶς. τὐϊποῖε ΑἸεχ σλυ- 
γι") ροΐῖϊ ἤβῆς νοςεπὶ υΐηυς δὰ χαὶ προσχ. ᾿Άχρ. ΞΡ. χχνΐ, 6, ἀεβεὶς 
114. ἰανεῖ 8ϊδν. Οἰἶζοζ. λέσετχ!) α Αγϑῦ. 1. 2. ἴαυεῖ ϑίδν. 
Οἴτος. τὸ σώμα) τω σωμχτι ((ς) τό, ςς, ς7) 131. ἐαγπόρε 
εογβογ ἢ σὰπι ἀτιϊου Αταῦ, 1. 2. “Ἐ αντου Χ, ΧΙ;-;, τς, τό, 18, 20, 

30, (2, (3, (4. τό, ς7, ς8, (9, 64, 74. γύ, 77, 82,8. ὃς, τού, τοβ, 
118, 128, 129, 110, 111, Γοπιρὶ. ΑΙά, Γἰρί, (αι. Νὶς. Οορῖ- 

δίαν. Αγαωῦ. :. 2. 3. Οεοσᾷ. Ἀπ, 7. δἰϊαυς. Ασαι. Εά, -Ἐ Ἰάετη 
ἴῃ Ἄοπογβέϊ. πίθοις Αἰεχ. κ 72) 75. ὕϑατι] -- ζωντι Χ, ΧΙ) τς, 
τό, 18, 19) 29, 30, (3, (4) 47, 58) 59, 6 72, 73ν 74, 76, 77) ϑ4γἴ- 

σεαῖ. 

ἕςαι} 

ὃς, τού, 1οϑ, ει, 1:28, 129, 130, 131. (οιρὶ. ΑΙά. 
Νῖς. Αγδῦ. :.ἕ ἃ. 3. ϑίδν. Μοίᾷβὥ. καὶ καθαρὸς] α καὶ 19. 
ἰὸς ποη ἀϊπίηχυϊ, (εὰ Ἰυηφὶς ποες οὐπὶ ἴ4ᾳᾳ. ΑτδΌ. 3. 

ΧΙΝ. Καὶ 1. , Αἰ. 3. ΤῊ ἡμ.} ἐκ δϊε Αστο. τ. αἰϊίαυς. 

Αππ. Εά. ὀγδόη} εἰς ρμίεης ἀππιησυίς ΑταΡ. 3 λήψεται] 
εαρίαί ϑῖλν. ΟΣ... εἰ εαρία! ΑτΔῦ. 3. ἑαυτῷ] αὶ 19, 72, τοϑ, 

τιϑ. ϑδίδυ. Οἴἶτοζ. Ασπιεοὶ Οοάά. αἰΐφυ!. Ατπι. Ἑά. ἑαυτ. ὃ, 
τρυγ.} ὃ. τρνγ. ἑαντ. γ7. νοσσὰς} νεόσσους ΝἾἼΙ, Χ, ΧΙ, τς, 32, 

43, 54) 49, 71, 72, 7ς, 76, 8ς, 130, 131. (οπιρί. Αἰεχ. ΓΙρί. (εξ, 
Νῖς. (γε. ΑΙ ἱ, μᾶς μεΐπηλ, ς ζο. καὶ οἷσε!) εἰ ξέναι ϑῖαν. Οἵ. 
ἴτοζ. α καὶ Οεοιζ. ἔναντι) ἐνωπίιον τς. ἐπὶ τὰς 9ύρ.] εἰς 
τας 5. .(4. «δ ρογίανε οὐπὶ ἃίουϊο Αὐτῃ. 1. αἰϊΐᾳυς. Ασα. Ἐά, 
δώσει] οιἰσει ςῖ. αὐτὰ υἱ.}. Απω. 1. αἰΐσυς. Απη. Ἐά. 

ΧΥν. ἜΠΗ τπεροσοισει ΧΙ). “)αεἰαι ϑῖδν. Οἰἶϊτορς. αὐτα) 
α Ἄγαι. ᾿. αἱΐΐᾳυς. Αττὰ. Εά. μίαν 19] τὴν μιαν 19, 1ο8, 118. 
ἀμαρτ.) ατθςυϊααι Ρερειγτῖς ΑΥδῦ. 3. καὶ μίαν} καὶ τὴν μ. το, 
1τοϑ, 118. α καὶ Οορῖ, σέ αἰίασι ϑῖδνυ. ὁλοκαύτωμα) ολοκαν- 
ςΚ 

Καὶ ὅσων ἐᾶν. 
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ΛΕΥΙΈΤΙΚΟΝ. 

τὰ » ο . Σ “͵ Γ . ει ἡ 
σώμα αὐτοῦ, χαὶ ἀχάϑαρτος ἐξα! ἕως ἑσπέρας. 

ἐπ᾿ αὐτὸ χοίτη σπέρμαϊος, καὶ πλυϑήσε]αι ὕδατι, χαὶ ἀχάδαρτον ἔςαι ἕως ἑσπέρας. 

ΚΕΦ. ΧΥ, 
ῥύσεως αὐτῷ, Καὶ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ἐξέλϑη ἐξ αὐτὰ χοΐτη σπέρματος, χαὶ λέσεται ὕδατι “σᾶν τὸ 

Ν ἰδὲ ςε 4 -» φ. , 95.ϑ ϑδ)Ι,ιᾶ 

Καὶ τῶν ἱμάτιον, χαὶ σὰν δέρμα ἐφ᾽ ὃ ἂν ἧ 
ας "ς 

Και γυγὴ 
ὃν ἼΔὋΦΣΝ 2 Σ νὉ ΄ ΄ ος ’ . ,Σ» Ὁ ἌΝ» Φ 

ἐὰν χοιμηϑὴ δνὴρ μεῖ αὐτῆς χοίτην σπέρματος, χοαὶ λέσονται ὕδατι, καὶ ἀκάϑαρτοι ἔσονται ἕως 
ἑσπέρας. Καὶ γυνὴ ἥτις ἂν ἢ ῥέασα αἵματι, καὶ ἔςαι ἡ ῥύσις αὐτῆς ἐν τῷ σώματι αὐτῆς, ἑπ]ὰ 
ἡμέρας ἕςαι ἐν τὴ ἀφέδρῳ αὐτῆς" πᾶς ὁ ἁπ]όμενος ἀύτης, ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. Καὶ 

τᾶν ἐφ᾽ ὃ ἂν χοιτάζηται ἐπ᾿ αὐτὸ ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς, ἀκάϑαρτον ἔς χι" χαὶ πᾶν ἐφ᾽ ὃ ἂν ἐτι-- 
͵’ 9. » 2, ΧΝ 2. » ; » 

χαϑίσῃ ἐπ᾿ αὐτο, ἀχάσαρτὸν ἐςαι. Καὶ πὰς ὃς ἂν ἅψηται τῆς χοίτης αὐτῆς, πλυνεῖ τὰ ἱμά-- 
9 “54 ς ΄ Ἁ, ἰδὲ .» ὦ ᾿ς 9 ἢ Φ ε ’΄ ἃς Ὸ ἐ 

τιοε αὐτῇ, χαὶ λούσεται τὸ σῶμα αὖτ ὕδατι, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας, Καὶ πᾶς ὁ 
ε ᾽ Ὰ, ΄ . Δ Ω͂ 9 5»  ινκΝ [ω με  ν»0 " ΄ [ γ 2 

ἁπ]όμενος “παντὸς σχεύους ὃ ἐὰν χαϑίση ἐπ᾿ αὐτὸ, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτᾶ, χαὶ λούσεται ὕδατι, 
. ) ς Δ, ΥΩ ε ΄ ΟΝ . 2 ρ 7΄ 3 “Ὁ Μ 5 5ιὦν μρ 7 “ὉΝ 

χαὶ ἀχάϑαρτὸς ἔςαι ἕως ἑσπέρας. ᾿Ἐαὰν δὲ ἐν τῇ κοίτη αὐτῆς ὅσης, ἢ ἐπὶ τῷ σχεύους, ὃ δὰν χα- 

ϑίση ἐπ᾿ αὐτῷ ἐν τῷ ἄπ]εσθϑαι αὐτὸν αὐτῆς, ἀχάϑαρτος ἕξαι ἕως ἑσπέρας. ᾿Εὰν δὲ χοίτη χοι- 

τωσιν (3. καὶ ἐξιλ.} εἰ βγορίεἶοι ϑῖαν. Οὗτορ. κα καὶ Ἀπῃεηὶ 

(οὐ. αἰϊφυ!. Αται. ἙΕά. ἔναντι} ενωπίον 1ς,) 1090 108, 118. 
ἀπὸ] περι 20, "ς. ΑΙά4, ΑΙεχ. ῥύσεως} -Ἐ ἐίπε Αχτα. 1. αἰδίαις. 
Ατη). Εα. 

ΧΥΝΙ. ἄνθρωπος] ο ανϑρ. τ6ό. ανθρωπὼ 10, τοβ, 118. ᾧ] 
ου ς8. ος 1Π]|,)ς. ὡς ἴῃ ομαγαέξ. τηΐποτε Αἰεχ. εχ φωο Αὐτῃ. 1. 
Αἰἰαυς. Απῃ. Ἐα. ἄν] «τό. εαν ΝΙ], Χ, 32, ς9, 64, 73» 77» 
"18, 120, 131. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. 1ἰρῖ, ἐξ αὐτ. κοίτ. σπ.} απ 
αὐτὰ κ᾿ σπ. ζ4) 58, 75. δχρτίπης ἐκ κοίτῃ αὐτ. σπέρμα ϑ8ιλν. Μοίᾳ. 
α ἐξ αὐτῷἪ Ατγι. τ. δἰΐφυς. Απτῃ. Εά, καὶ λούσετ.] α καὶ 72. 
πη. τ. δἷψυθ Απῃ. ΕἘά. -Ἐ αὐτὸς 18. εἰ ἐαυεὶ δῖαν. Οἴἶζορ. 
ὑδ. τᾶν τὸ σ. αὖτ. π. το σ. ἀντ. υδ, ς4, 7ς. Ὅγτ. ΑΙ. ἱ, ραγῖε ρεῖ- 
Ιλ, ξςι. υδι τ΄. τὸ σ᾿ ἑαυτοῦ το. κ πᾶν (ορῖ. Αταδ. 3. καὶ 
ἄκχϑ.) καὶ καϑάρος (Πς) ς3, 71. κα καὶ Οεοις. 

ΧΝ]1. τᾶν 21, Απη. 1. αἷφιθ. Ατπὶ. Ἐά. ἐφ᾽ δ] ἐφ᾽ 
18, 19, 32. 72) 131. (δῖ. Νίς,. Θεοῦ. ἐπ φωϊόπκς δῖαν. Οἶτος. 
ἄν] ἐᾶν 11, 12. ΑἸοχ. ἢ] γενήϊαι ς4, 745 75» 76, 84, τού. 1Δρί. 
ἢς ἤγμᾶγσο Χ, ἐγ Οεοῦρ. δεγυεμίαέ Αὐτὴ. ᾿. δἰΐφιθ. Αὐτῃ. Ἐά. 
ἐπ᾿ αὐτὸ} ἐπ᾿ αὐτω τς, 16, 329) 54) 9, 725 130) 131. Οοπιρί. Ο αἴ. 
Νὶς. λα 8ϊ3δν. Μοίᾳ. Ασπῃ. 1. αἰϊϊαιιε. Αγπὶ. Ἑάὰ. καὶ ὧλυϑ.} 
α καὶ τό, 19, τό, 72, 1οϑ, 118. Οοοτρ. Ατὐπη. 1. αἰϊᾳυς. Απῃ. Ἐά. 
ὑδ.} τω υδ. γ2. ἀκάϑ. ἔςαι) ἀκάθαρτος ἐγαιν τς, το. (οί. 
αχαϑαρτος ἐξὶν 7. ἐμιριμπάα ἐγμη Ἀττηςξηὶ ( οὐά. αἰϊαυ!. Αὐτη. Ἐα. 

ἐσπέρ.) κα ἴῃ ἴεχῖυ, δὰ παῖ τηᾶγρο, ἱποετίαπ) Δ ῥτῖπιᾶ τηδην, ς Φ. 
ΧΝΠΠ. γυνὴ ---μετ᾽ αὐὖτ.} Αὶ ἀογνιίονὶ οἷν μπὲ πχοῦε μμα δῖαν. 

ΗΝ οὐ οππὶ φπ6 ἀονπιίεν! οἷν Αττὼὰ. 1. αἴας. Απη. Ἐα. ἐαν] ἡ 

ἂν τς. ἢ ἐὰν Ογτ. ΔΑ]. 1, ρατῖε ὑυπηα, ς ξ 1. ἀνὴρ μετ᾽ αὐτ.] μετ᾽ 
ἄντ. αν. ΝΙΙ, ς8, ξο, 72. κοίτην σπέρμ.} χοιτὴ σπερμ. ζ0. 
α Δαν. 1:. 2. καὶ λόσονται] και λεσεται 539) )3. ΑΓ. 1. χαὶι 

λουσωνται 59. δῖαν. Οἶτογ. χαὶ τλυϑησετάι 83. -Ἐ τὰ σώματα 
Ογγ. Α1].1. ς.  σρ»ιῶο 8ῖαν. Οἰδος. καὶ ἀκαϑ. ἔσ.] καὶ ἀχα- 
σαρτος ἐςαι ς3,) 3. Αἴτη. 1. α καὶ γΚ. 

ΧΙΧ. ἥτις ἀν] ἡτις ἐὰν Χ, τό, 18, 32) ξς7, 735 77») 84) 120. 

ΑἸεχ. Τἰρί. σι. Νῖςο. ἐᾶν ἴδητιπὶ 19) 1το8, 118, τις ἐᾶν 74) τοῦ, 

τις ητὶς αν 72. ἐκ φνὰ ΑΏν. 1. φκα Ἀπτηεηὶ (οαά. αἰ}. Απππ. Ἑά. 

ἢ ῥίέονσα αἷμ. α ἦ 71, 128. πρ. αἱμα τ6. ρεῆ ῥυσιν αἰμᾶτος 10, 
108, 118. Μβμὴ (πηρμὶς Αὐτὰ. τ. αἰαυς. Ατππῃ. Ἐά. καὶ ἔςαι} 
α καὶ Ν]], τς» 19, 58, 59, 71, 72) 7.5) 1οϑ. Αἴεχ. ἡμπε ὲ Ἀταῦ. 

1. 2. ἡ βρύσις] βμον (πηρμὶπὶς Αττα. τ. αΐχιε, Απη. Ἑά. αὐ- 

γῆς τ -- αὐτῆς 2. λ ἈΪτε τ τ, εἴ αυο5 115 ἱπτοτδοφηῖ 19, 108), 118. ἐν 
τῷ σώμ. αὐτ. πῆ. ἡμ.1 ἐπὶ. μ. ἐν τω σ. αντ. 128. λ αὐτῆς ΧΙ. 
Σ"]Χ} ἑως ἐπα το, τοῦ, 118. εἰ Λρίεσι ἈταΌ. 1. 2. ἔςαι 29} 

α 72.118. εἐςὼ ς2. Αἰεχ. Οασ, Νῖς, δῖαν. Οἴτζορ. ἐς. ἐν τῇ 
ἀφ. αὐτ.} ἐς. ἐν τὴ ἐφεδρω (ἢς) αυτ. 16. ες. ἐν τὴ μετακινήσει αὐτῆς 

αφεδρω (ἢῆς) 4. μετακινήσει αὐτῆς τηᾶτρο Χ, 8ς. μεταχινήσει 
ΤηΔΙρΡῸ 130. 1Ἰρί. α τῇ Οαἵ. Νίς. ,μραγαῤίνμγ Ἄττῃ. Ἐὰ. (οἴτες- 
το εχ υϊγα εἰξ εἰς ἱηάυέτα ἴῃ Ἑάϊοηςεπὶ ΤΕ χίας Αὐτηδηίΐ. τᾶς 
ὁ απΊ. αὐτ. καὶ πας ο απὶ. αντ. τς. ΑτΔῦ. 1. 2. 3. 8ιαν. Οἴτορ. 

φημὶ, φμὶ «ον πείενἐ ειπε ἐϊα Ἄττὰ. τ. αἰφιε, Ατστῃ. Ἐά4. 

ΧΧ. Καὶ πᾶν τ" --“καὶ τᾶν 292] λα ΔἸϊτεπηῖγα εἴ 402 115 ἰηταειαςεηξ 
ζ2.. τᾶν 1} ἐν (Πς) 111. πᾶν ἴῃ οδδγαές. τηΐποτς ΑἸεχ. 
α Ὅξοῖζ. ἐφ᾽ ὃ 17 ἐφ᾽ ω τό, 72, τού, 121. εφ᾽ ου32. ἄντ] 
ἐαν ΧΙ, 22. κοιτάφητ.] κοιταζη ς3, ὃς. καϑευδησει τηᾶγρο Χ. 
11ρῖ, ἐπ᾿ αὐτὸ 1} ἐπ᾿ αὐτω τό, ς4, ς9, 8ς, τού, 121. (αἵ. ΝΊς. 
ἐπ᾿ αντοῦυ 32. λ ϑίαν, Ασηι. 1. αἰϊΐαυς. Αγ. ἙἘά, τῇ ἀφίδρω] 

Ἰποίυῦ, 513ν. Μοίᾳ. 

᾿ς ([0) 64. 

κοίτῃ} κριτὴν 118. α 29. ἐπ ργαπαίς 8ϊανυ. Μοί. 

τοῦ χωρισμοῦ ΤΩΔΓΡῸ 85, 130. “κονε οὰπὶ ἀγάσυϊο ϑίαν. αἀκαϑ. 
ἔς. τττ- ἀκάϑ. ἔς. 2] , αἰτεγυῖσα εἴ αι [ἰ5 ἰηϊεηαοεπὶ ς3,) τ28., 
ἐκαϑ. ἔγαι" καὶ τᾶν] τὰς ο απΊομενος αὐτῆς, καὶ σαν (Π-) (4. 

α ἀκαϑ. ἔςαι Απῃ. 1. αἰϊΐψυς. Απῃ. Ἐά. ἐφ᾽ ὃ 25] ἐφ᾽ ὠ κα, 
9 131. ἐπικαϑιση] καϑησει ς. κχαϑησὴ 72. καϑειση Υ]]. 
καϑισὴ ζ4. “ἘΞ 1114 πη ἱποιυ, δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ᾿ αὐτὸ] επ᾿ 
αὐτῶ ζ2) ζ4,) ς95γ 131. (αἴ, Νίς. λα 72. δϊιδν. Νοίᾳ. Αἰτῃ. 1:. α]1}- 

46. Απῃ. Ἐά. 

ὈΓΠΔ Αἰ. 1. 

ΧΧΙ. Καὶ 1.82. ἄν] ἐαν 1, ΧΙ, τό, 32, 64, 7ς, ὃς) 148, 
129, 131. Αἰδχ, (δῖ. Νίς, κοίτης] κοιλιᾶς 7ᾳῳ. 76, 84, τοό. αἱὖὐ- 
τῆς] ἀντου 19. πλυνεῖ] ἰαυεῖ ϑ5ῖλν. Οἴτορ. λέσεται] Ἰανεῖ 

δῖαν. Οὗτοσ. τὰ ἱμ. αὐτοῦ] κα 53, τό, 72, 82, 128, 129. Οοπιρῖ. 
111ας (νοῦε; (ο}.) ΑταΌ. 1.2. ἕως ἔσπ.--ἕως ἐσπ. ἰπ ςοπι. 22] 
λ 8ἰτεγυῖγα οἴ αὐι85 115 Ἰηϊεδοεπί 108. 

ΧΧΙ]Ι. Καὶ 1] λα Οεοτρ. 
2] ἐφ᾽ οὐ ΨΙΙ, 32, ς8, ς9. ἐφ᾽ ὦ τό, (2, ς7, 72) 73) 131. Οοπιρὶ. 
(αι. Νίς. δαν. Μοίᾳ. εφ᾽ ο Χ, 29, 30, ς3,) ς4,) ςό, 64. 74, 75) 77, 
82, 84) 8ς, τοῦ, 128, 120, ΑἸά. Τρ. Απη. 1. αἰϊΐφιιο. Αγηι. Εά. 

ἐᾶν] αν ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, τό, 29, 30, ς2, 53, ζ4, τύ, ς7,), 64, 73, 73» 
74). 755 7790 82) 84) 8ζ,) τού, 128, 110, 131. Οοπρὶ. ΑΙά. Τρ, 
χαϑιση]) ἐπιχκαϑίση 1) ζ6. ἐπ᾿ αὐτὸ] ἐπ᾿ αὐτω τό, ς3,) ξ9, 73, 
131. (δῖ. Νῖς, επ᾿ αντου 35, ς6.. , ϑ8ϊλν. Ατπὶ. 1. αἰϊΐψυς. Απη. 
Ἑα. πλυνεῖ} ἰσυεῖ δῖαν. Οἶτορ. μ. αὐτοῦ] , αὐτοῦ ς4, 
γᾷ: χαὶ λούσετ. ὕδ.] α 53. εἰ ἰαυεῖ ἀφια 8ῖλν. Οῆτορ. λέ- 
σετ.}] Ἔ τὸ σωμὰ ἀντου τό, 30, ξ2, ς7» 59, 73») 779 83) 130, 131. 
(αι. Νῖίς. Οορμ. -ἢ τὸ σωμα 7 ῚΠ. -Ἐ 2]|6ς (υϑῆες 1.1.) Αγδῦ. 

:. 2. καὶ ἀκ.} καὶ καϑαρος (ῇς, πηα]ε) (0. ἔγαι ἕως ἱσπ.] 
εὡως ἐσπ΄ ἔξαὶ ςΞ8. κα ἕως σπ. 3. ἕως ἑσπ.---ἴως ἔσπ. ἴῃ οοιη. 41] 
λα ΔΙτεσγυῖγα οἵ 4112 115 ἱπτε]ασεηϊ ς2,) 72. 

ΧΧΊΠ]. Ἐὰν δὲ] ἐαν δὲ ετὶ ς4., 74. 7, γ6, τοό. πη. ἘΔ. , δὲ 
Θεοῖς. εἰ,β' Απῃ. 1. αἴϊφις. Αππη. ἘΔ, εἰ Ατδδ. σ. 2.3. ἐν 
τη---οΟὐτὸν αὐτῆς] φμὶ ἐφη σεν! ἐάν ὅπηι ἐπ ἰεδο μὸ (4, αμὲ νοβεηι ,}Ἄμρεγ 

ψια {Ξε ΑΥΑΌ. 1.2. φιίσμηφμε Τειϊογί! βγαίππι εὔμε, εἰ ἀοοβετὶ αὐ 

ἐμαὶ, μὲ “4 φιιάψμανι (ηβὸν φιο (4 Ατδῦ. 3. ἐν τῇ κοίτῃ] α τῇ 

128. ἐπὶ τῆς κοιτὴς ζ4γ) 74) 75) 76, τοό. τις ἔπι τῆς χθιτῆς 84. 

ὅσης] Διὶ! Ατπη. 1. δϑϊψυς. Ασα, Ἐὰ, ἢ ἐπὶ τοῦ σκ.] δ «μὶ αὶ μι- 
2εγ τας (Πς) Αἴπη. 1. εἰ αμὶ (μβὲγ σας αἰϊφμοα Ἀτταεηὶ Οοάά. «1, 
Ατη. Ἐά, ᾧ] ἐφ᾽ οὐ ΝΙΙ, 32. εφ᾽ ο18. εχρήτηϊς ἐφ᾽ ὠ ϑδίλν. 

Μοίᾳ. ἐὼν] αν Χ, ΧΙ, τς, τό, 19, 29, 30, 32, 53» 54» 6, 8, 
ξ9. 64, 71,) 745) 73, 765 82, 84, τού, τοϑ, 118, 128, 129. Οοπιρὶ. 

ΑΙά, 1ρί. -Ἐ αντη Χ, ΧΙῪνᾳ τς, τό, 19, 29» 30) 32, ς3» 54) τ6, ς7» 
ς8, 64, 715. 73) 744 73. 76, 779 82, τού, 1οϑ, 118, 128, 120, 130. 
Οοηρὶ. ΔΙά. ΑΙεχ. Τἰρῦ, δι. Νὶς. ϑίαν. Οὗγορ. ἘΦ ἐ16 ἀποῖς 

χκαϑιση}] καϑηται Χ, ΧΙ, τς, τό, 109, 20, 

30, 32, ς3,) 54) τό, ς7,) (8, 59, 71, 737) 74) 759 76) 82) 84) τού, τοϑ, 
118, 128, 129, 130. Οοπιρὶ. ΑΙά, 1᾿ρῇ. σαι. Νῖς. καϑέζηται 

ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾽ αντὸ τς, 18, 10, 53. 75» 76, 84. επ᾽ 
αὐτου 32, 4. κα 8ῖλν. Οἴτορ. Αὐπι. τ. δ ἴφυε, Αὐτὰ. ΕἘά. ἐν τῷ] 
α 49. ἐν δὲ τῷ ΑἸεχ. ἐν τ. ἅπΊ. αὐτὸν αὐτ.} ονκπὲς φαὶ ἐσπρὶς 
αι Οοριί. αὐτὸν αὐτ.Ἶ αὐτων ἀυτῆς (ἢς) 1:ο6. αὐτὴν αὐτοῦ 

(ης) τς) 71. αἰΐφμομε ἐὐδως δῖαν. Μοίᾳ. ἀκαϑ.] ακαϑοιρτον 

ἢ, τς. 
ΧΧΙΨΝ. Ἐὰν δὲ] α δὲ Θεοῦ. εἰ Απῃ. 1. αἰΐψυς. Ατι. Εά. 

χοιμ. τις} 

ἔγαι 29} μδδεῖ ἴχμε απ υείῥεναπε τλαῦρὸ πιδῃν. 

4 ΄ς 

παντὸς σκ.} πὰν σχευος 72. 



ΛΕΥΙΤΊΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΥ. 

μηϑὴ τις μετ᾽ αὐτῆς, χαὶ γένηται ἡ ἀχαϑαρσία αὐτῆς ἔπ αὐτῷ, ἀχάϑαρτος ἔςαι ἐπ]ὰ ἡμέρα" 

25. χαὶ πτᾶσα χοίτη ἐφ᾽ ἧ ἂν χοιμηϑὴ ἐπ᾿ αὐτῇ, ἀχάϑαρτος ἔςαι. Καὶ γυνὴ ἐὰν δέη ῥύσει αἵματος 
ε “Ζ ᾽’ὔ 3 3 “ ἶφι ὁ “4 3 "Ὁ. οκ", ν εεἪ ἣν Ν» 3 .0 ἰφι 
ἡμέρας πλείους, ἐχ ἐν χαιρῷ τῆς ἀφέδρου αὐτῆς, ἐᾶν καὶ ῥδὴ μετὰ τὴν ἄφεδρον αὐτῆς, πᾶσαι 

αἱ ἡμέραι ῥύσεως ἀχκαϑαρσίας αὐτῆς, χαϑάπερ αἱ ἡμέραι τῆς ἀφέδρου αὐτῆς, ἔςαι ἀχκάϑαρτος. 

Καὶ π-ἄσα χοίτη ἐφ᾽ ἧς ἂν χοιμηϑὴ ἐπ᾿ αὐτῆς ὡάσας τὰς ἡμέρας τῆς ῥύσεως, χατὰ τὴν χοίτην 
“Φ » ἢ » 2 ν - Ἐπ ." δ »Α, ἍἉ Νὴ 2. 5 ΣΝ »» “9 “ ᾿ Ν 

τῆς ἀφέδρου, ἔξαι αὐτῇ" χαὶ τσᾶν σχεῦος ἐφ ὃ ἄν χαϑίση ἐπ᾿ αὐτὸ, ἀχάϑαρτον ἕςαι χατᾶ τὴν 
3 ΄ ἰαν ΄ ,» ᾿ “2 ε ε ΄ 8 00 3. Ξ7 ἷ ἂν» ΄, [ω ἢ με ξζ΄ Ὶ͵, 

ἀχαϑαρσίαν τῆς ἀφέδρου. Πᾶς ὁ ἀπ)όμενος αὐτῆς, ἀχάϑαρτος ἕςαι, χαὶ πελυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ 
΄ - ἴω Φ ἝΨἌ ) ἡ“ 4 Ψ ε ’ 

λόσεϊαι τὸ σῶμα ὕδατι, χαὶ ἀχάϑαρτος ἔςαι ἕως ἑσπέρας. ᾿Ἐᾶν δὲ χαϑαρισϑῆῇ ἀπὸ τῆς ῥύσεως, 

χαὶ ἐξαριϑμήσεται αὐτῇ ἑπ)]ὰ ἡμέρας, χαὶ μετὰ ταῦτα χαϑαρισϑήσεται. Καὶ τῇ ἡμέρα τῇ ὁγ- 
δόη λήψεται αὕτη δύο τρυγόνας, ἢ δύο νοσσὰς περιςερῶν, καὶ οἷσει αὐτὰ τρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὴν 
ϑύραν τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίϑ. Καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν μίαν ππερὶ ἁμαρτίας, χαὶ τὴν μίαν 
εἰς ὁλοχαύτωμα" χαὶ ἐξιλάσεται “περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς ἔναντι Κυρία ἀπὸ ῥύσεως ἀχαϑαρσίας αὖ- 

α τις 53. τις χομ. ΠΙ|Ι᾿ΛῚῚ, Χ, ΧΙἅ τό, 18, 30, 97, ς8, 9, 72) 73. 

77 84, ὃς, τοό, 130, 111. Αἴεχ. 1ἱρί. δίδν. Μοίᾳ. αἰιφκὶ; ετὶ 

“αρεν οὐπενόμη (ἃς) ϑίαν. Οἰἶμσορ. ἢ αἀκαϑαρσ. αὐτ.}) α ἡ 18. 

Ἀπη. τ. αἰ φυθ Ατπι. Ἐά. 9 χωρισμος αυτ. 8ς. οχωρβισμος [2Γ- 
0 Χ. 1ρύς , αὐτῆς Οοοιζ. ἐπ᾿ αὐτῷ ἐπὶ τω αὐτω 16. επ᾿ 
αυτὸν 1... «εν τὼ απΊισϑαι ἀντον ἄντῆς )η3. ἐᾷ ἐδ Αστιν. τ. αἷ}}- 

ηυς. Απτη. 4. δκάϑαρτ. ι] καὶ ακ.ϑ. Χ, ΧΙ; τς, γ)1. Αἴεχ. 
11ρῖ. καὶ πᾶσα], χαὶ Απη. τι. αἰϊᾳιςἊς. Απτ. ἘΔ. πᾶσα 
Οορι. τὰσα κοίτη} σάσαν χοιτὴν ((ς) ὃς. 5) ης 32, 120. 

εἰς 71. ἡ», Χ, ΧΙ, τό, 29) ς2, (4, ςβ, (9, 64, 72, 73» 75» 77» 
8:1, 84, ὃς, τού, τοβ, 118, 128, 110. 111. Αἰ. 1 ρῇ, (δι, Νῖς. 

ὧν} αν 32. κα 20, 1οθϑ. ἐπ᾿ αὐτῇ ἐπ᾿ αντης ΝΙΙ, Χ, ΧΙ; τς; 
18,32, (3, (4, ς7, 48, (9, 64, 71, 74, 76, 84, τού, τοϑ, «18, 120. 
Οοαιρ]. Αἰεχ. 1ἱρί. ετ᾿ αὐτὴν τό, 29, 30, ς3, 6, γ3, 77, 84, ὃς, 

128. ΑΙά. λει. Νίς. μετ᾽ αὐτης 72. κα ϑίλν. Ατπι. τ. αδἰἥφυς, 
Αττῃ. Ἐὰ. ἕγαι 5} ἐγιν ΧΙ. “κήδε “4 νεήβεγανε Ατὰ. τ. 411}- 
4ι6. Απη. Βὰ. 

ΧΧΥ͂. Καὶ 13] 4 Οοοις. ἐὼν βίη} ἐὰν ρει! γ{) 1οό. φεα 
3,ν“ἰ Αττι. τ. εθηυε. Απτ. Ἐά. ῥύσει!) η ρυσις (3. ρυσινΎ ]], 

Χ, τς, τό, 18, 19. 39, 30, 32) 42) {ὅ, ς7, (9, 64) 71) 72, 73ν 74» 
ςν 77. 82, 8ς, τού, τοβ, ε18, 128, 129, 130, 131. (οιηρί. ΑΙ. 
}ιρί. Ολι. Νίς. Ἠείγεϊ, ϑδ,δν. Μοίᾳ. οἷματος) Ἔ ἀντῆς τς; 
19, (8, τοβ, 118. Οοπιρὶ. ἐκ ἰν} καὶ οὐκ ἐν Οδι, Νίς. τῆς 
ἀἰφίδρου 13} τον χωριόμον τηδγρο ὃς. αὐτῆς ε"-πταὐτῆς 2] 4 2 
ἔτι. εἴ αυσς ᾿ἷς ἡπιοτΊαςεπὶ 18, γ)2. ἐᾶν καὶ} καὶ ταν καὶ (ἢς) 

9. εαν δὲ Χ. 1ἱρῖ. α καὶ 6. ἄφεδρον αὐτὴς} { ἐν χάβω 
αφιδρα αὐτῆς (8. ἀκαϑαρσίαις αὐτὴς} αὐτὴς «χαϑαρσια 52. 
κασακπιρ) μα Με νεἰκεὶ Αττὰ. τ. εἰΐφυο. Απη. Ἑά. αἱ ἡμ. 4] 

α αὐ )ς. ἐκ αἰἶσδα: δῖαν. Οἴτοζ. αὐτῆς υἱι.].,. 11,1. παδα 
ἱῃ εἰαγεθ. ταϊποῖε Αἴοχ. “ ὥκαϑ.} ακαϑ. ἐγαι 11, ΝΠ], Χ, 
18, ς8, γι, 73. 1“. δῖαν. Μοᾳῷ. ἕγω αἀκαϑ. ζ4. )ς. εγαν 
αχαδ. ἐριν τς. κα Ὅσο 

ΧΧΨ]. Καὶ πᾶσα) σασα δὲ 64. , καὶ ς8, 82. -- κοιτη)] 
πάσαν κοιτὴν 1], 11], 19, 108. “π΄ ἢ κοιτὴ 128. νᾶσα κοίτη ἰὼ 
εἰεγαῶ:. πιίέμογς Αἰεχ. ἧς) η τς, 44, 75, 84. δ(αν. Μοίᾳ. ἣν 
ΠΝ], ΧΙ; ς8, γι, 732) τοϑ, ε18.((οπιρί. « 32. οἷο. ὧν. 

ἐᾶν 31,4. ΑΧΙ, ς3. κομη ἐκοιμηϑὴ ς1. ἐπ᾿ αὐτης 

ἐπ᾿ αυτὴ 19. μετ᾽ αὐτῆς (3. επ᾿ αὐτὰ (ἢς) 32. ἐπ᾿ αὐτων τς. ἢς 
ΤῊΆΓΡΟ ὃς. α δῖλν. Απῃ. τ. αἰΐφυς. Απη. ἙἘά. τῆς ῥνσ.} -Ἐ ἀντης 

Πι ΨΙΠ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18,35, ς2, 3, (4) ςό, ς7) ς9, 64, 72) 73» 74) 
7 ζ, γὅ, 77. 84, ὃς, τοό, τοϑ, 118, 148, 129, 110, 111, Οοιρί. ΑἸ]ά. 

}ρί. Ολε. Νὶς. Ατδ. 1. 4. 3. δῖαν. Μοίᾳ. σου. Ασπι. 1. δἰ ᾳιιο. 
Ατπι. ΕἘά.  κίεπι ἱπ εἰλγαᾶ. τηΐπος Αἷοχ. τῆς ἀφίδρ. 1] 

Ἐ αὐτῆς ΛἼΙ, Χ, ΧΙ, τό, 18,30, 32, 52) ς3,) (4), ζό, ςγ, ςθ, (9, όᾳ, 
71» 74. 7.» 76, 77, 82, ὃς, τού, τοϑ, 128, 119, 110, 131. Οοπιρὶ. 
ΑΙἴ4, 1ρῖς δι. Νῖς. Οορὰ, Απγιδ. τ. 2. 3. δίαν, Μοίᾳ. Θεοῖς. 
Λππ. 1. αἱΐψυς. Ατπτ. ΕἘά. «ἘΞ ἰάσπι ἴθ “παγαῖς. πιίποτε ΑἸοχ. 

ἀφίδρου κ"-- ἀφίδρου 2] α αἰϊετυῖτ. εἰ αιια ἰἴ5 ἰηϊοτίαοεξ 6. ἔχαι 
οὐ τη] ἐςαι ἀχαϑαρτος γῳ 76, 84. τοῦ. Απῃ. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Ἐάὰ. 

ἐςχι ἀχαϑάρτον ς4. Ἠείγον. ἐγὼ ακάϑαρτος 75. αὐτῆς ἔγᾶι 1ζ. 
κε σὰ τ (ορι. τῶν σκ.} πᾶντος σκένους ζ4. φιππρ ὑεβίμεκο 
ἐμ"α Αταῦ. 3. ἐφ᾽ 8] ἐφ᾽ ὦ ς2, 725 131. (δῖ, Νῖς. δῖαν. Μοίῃ. 
ἐπ᾿ αὐτὸ] ἐπ᾿ αὐτῶ ς2.) (9, 131. (δῖ. Νίς. κα δίαν. Θοοιζ. Απτα, τ. 

αἰϊφυς. Αται. ἘΔ, κατὰ] α (ἔς) )2. τῆς αφίϑρου 2.1] -1 αὐ- 
τῆς ὟΙ], Χ, ΧΙΎῚΔ τς, 16, ι8, 30, 32) 52) ς3ν 54, (6, ς7, 48) (9, 64» 
γ1γ) 74, 7) 76, 77, 82, ὃς, τού, τοβ, 118, 1218, 120, 130, 131- 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Ἰμρί. (αι. Νῖς. Οορὲ. Αγ. 3. διαν, Απῃ. τ. 411}- 
4υς. Απῃ. Εά. -Ἐ ἰάεπι 'π οἰαγαόϊς, πιθογε Αἰεχ. -ἢ ἐλ μαι, νὰ ἕως 

Οὐ. 
ΧΧΨ]. Τοῖυπι ςοπΊπ κα 8... πας--ἴγαι 13] α Βδς εἴ 412 

1:5 ἱητετδοεωῖ 72. πὰς] καὶ σας γ4, γ6. (οπιρὶ. Αταῦ. 1. 2. 
δίαν. α πᾶς Οορι. ὁ ἀπΊ.) φαὶ ἰΙαπραν Απτὰ. 1. αἰϊΐᾳφυς. Ατπη. 
Ἑα. ἀἰκάϑ. ἴσαι, καὶ} α Αἰῦ. 3. καὶ πλυνεῖ} α καὶ τς. 

ἐμάτ.) “Ἑ αὐτοῦ ς3, 64, 71, 7ξν 77» 108, 118. Οοπιρὶ. ΑΙά, ϑ[αν. 
Οἰἶΐζοχ. Αταθ. 1. 4. 3. Ἅπη. ΄. διΐαυς. Απῃ. ἘΔ. - ἰέεπι ἱπ 

τὸ σῶμα ὅδ.) νδ. τὸ σωμαι ζ4, 7ς. ϑῖαν. 
α Ὅορι. τὸ ὁ σῶμα) α 43,» 56, 729) 82) 128, 129. ΟὈα)ρῖ. 

Ατῶῦ. τ. 2. -ἕ αὐτου Χ, τό, 18, 30, ς2, ς7, 64) 73» 74» 76, 77. 849 
ὃς, τού, 130, 131. ΑἸά. 1 ρί, (αι. Νίς. Αγαῦ. 3. σοῦ. Αγ. τ. 
αἰἰΐφυε. Απῃ. Εή. ἄκαϑαρτος 2] ακαϑάρτον τ6. 

ΧΧΥΤΙῚ. Ἐὲἧἂν δὲ] α δὲ δῖαν. Οἶτος. Οεογς. καϑαρι455} 
αποχαϑαρισϑὴ ζ9. ἀπὸ τῆς ῥνσ.) “τ αὐτῆς ὙΠ], Χ, τό, 18, 32, 

ξ2, 53) (4γ 6, ς7, 58, (9, ὅφ 72, 73» 74» 76ν 77» 82) τού, τοβ, τ18, 
128, 119, 130.) 1311. (οπιρὶ. ΑἸά. ρ΄. (δι. Νῖς. (ὐορί. ΑΓΑΌ. 1. 2. 
ϑίαν, σεοζ. Ὁ ἰάεπι 'ὰ Ἄ“μδγαδς. πλϊπογε Αἰεχ - ἡ ας Αστι. τ. 

δἰ ἰἴφις. Απη. Ἐὰ. καὶ ἐξαριϑμ.)} , καὶ τό, ς2, γ5. Ομ. Νίς. 

ἐξαριϑμήσετ.] ἐξαριϑμησει ς. εξαριϑμηϑησετ. τς, ς3, ςό, 82, 84», 
118, 129. Οζι. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ. Αστι. 1. αἰΐψυς. Ασγπὶ. ΒἘά. αὖὐ- 
1Ὲ}} ἐν αὐτὴ ς1. επ᾿ αντὴ 84. εαυτη Ν]], Χ, τό, 30, ς4, ςό, 
(9, ὅ4, γ4,) 74. γ6, τού, 128, 120. ΑΙΑ. δίαν. Ἀπῇ. ᾿. αδἰϊϊᾳυς. 

Ἀπη. Ἐά. ἐξ ἀντῆς πιαγρο Χ. ἐξ αὐτῆς ἰαντη Γἡρῦ , Αγαῦ. 3. 
ἱπϊὰ ἡμ.} τῇ τμέρα τῇ εὔδομη (ἢς) ς3. “εἰς τὸν καϑαρισμον 
19, 1οδ, τι8. χαϑαρισϑήσεται) ποη αἰπίηγυϊε ἢἷς, δὰ δος 
Ἰνηφίε οὐπὶ (44. 2. ρενίβκοικγ δίδλν. Οἶγοζσ.0 πιράΐα ἐγ δῖαν. 
Μοίᾳ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ .7, .(2:. τῇ ἡμ.} ἐκ 4ϊε 5αν. Ἀπῃ. Σ. [:- 
ηυε. Απτ. ἘΔ. ὀγδόῃ] εὔδομη 20, ς2. Ολϊ. Νίς. ἀϊῇίηρυϊε Ηἰς, 
εἰ Ἰυπαὶς σὐσπὶ ῥγαξοοάδημ θυ, ς2. λήψετ.) εαρία! δῖαν. Μοί4. 
αὕτη) αὐτῇ ς2, ς3. αὐτῇ ἴῃ ςΠργαᾶς, τΐποῖς Αἰεχ. αὐτὴ τοῦ. 
(ει. Νίς. ἑαυτὴ ΝἾἼΙ, Χ, τς, 16, 18, 30, ς4, τό, ς8, ς9, 24) 74» 
»6, γ7, 84, ὃς) τού, 118, 1895) 110, 131. Οοπρὶ, Αἰὰ. 1ρέ, ὅ8ϊαν. 
ὍΜοίᾳ. Αγηι. 1:. δἰ ϊϊψυε. Ασηι. Ἑά. α ΠῚ, 64. δῖδν. Οἰἶγορ. Οεοσα. 
ὃ δύο] εἰ ἄκο: ΑΥδΌ. 3. νοσσὰς]} νέοσσους Ι], Χ, τς, 32, ς3, 
54, 9. 75. 8ς, τι, 131. (οπρί. ΑΔ. ΑἸεχ. ζἰρίύ. (δι. Νῖς. 
πρὸς τὸν ἱεβ.} ἐπὶ τον μρ. 77. {αεεγάοιϊ Οεοῖς. τὴν ϑύραν] τὰς 
ϑυρας 74, 76, τοό. 

ΧΧΧ. ποιήσει!) “ αὐτῷ 72. ὕαείαι ϑίαν. Οἤτορ. σεὶ 
ἁμαρτ. .] φερε ἀνομίας 19. εἰς ολοκαυτωσιν Κυριω τοῦ. απίουϊιηπι 
ἱπιοσροοῖ Ατῶῦ. 5. τὴν μίαν 29] αἰΐα» οὐπὶ ατίουϊο Οὐορι. δίαν. 
εἰς ὁλοκαύτωμα) εἰς ὁλακαρπωμα 19. εἰς ὁλοκαύΐωσιν Χ, 18, ς3, 74) ᾿ 
82, 84.) τού, 1:48. (ουρὶ. Αἰά. ρή. τῖρι ἁμαρτίας το8.  Κυ- 

ρω 1τ18. ἐξιλ.} 2 γοριει 8ιαν. Οἴτος. σερὶ αὐτῆς ὁ ἐερ.} 

δ μρ. τ. ἄντης 71... Ὡ΄ αντοῦυ ὁ μρ. (ῇς, πιεπάοίς) 49. κα "ρ. 
Οεοῖς. ἔναντι} ἐνωπιὸν 19, 108, σ18. ῥύσ. ἀκαϑαρσ.) τὴς 
ξυσ. τῆς ακ. 747) τοό. ρυσ. τῆς αχκαϑ΄. 84. Οεοζ. της ρυσ. ακᾶν. 
ς4)76. τον ἀκαϑαρσιε (ἢς) 7ς. 



διὰ τὴν ἀχαϑαρσίαν αὐτῶν, ἐν τῷ μιαίνειν αὐτοὺς τὴν σχηνήν μὲ τὴν ἐν αὐτοῖς. 

ΙΝ ἣ ἥ ΣΙ . 

7) 

ἾΝ » Ὡ ὥ 

«- 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. χν, 

"- . ο . μὰ " 2. κὸ . »" τῆς. Καὶ εὐλαξεῖς ποιήσετε τὰς υἱὸς Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἀχαϑαρσιῶν αὐτῶν’ χαὶ ἐχ ἀποϑανδν)αι 31. 
Οὗτος ὁ γύμος 32. 

τῷ γονοῤῥυδς" χαὶ εν τινι ἐξέλϑη ἐξ αὐτῇ χοίτη σπέρματος, ὥςε μιαγϑῆναι ἐν αὐτῆ, Καὶ τῇ 33. 

αἱμοῤῥοόση ἐν τῇ ἀφέδρῳ αὐτῆς, χαὶ ὁ γογοῤῥυὴς ἐν τῇ ῥύσει αὐτῷ τῷ ἄρσενι ἢ τῇ ϑηλείᾳ, χαὶ 
τῷ ἀνδρὶ, ὃς ἂν χοιμηϑῆ μετὰ ἀποχαϑημένης. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν μετὰ τὸ τελευτῆσαι τὰς δύο υἱδς ᾿Ααρῶν ἐν τῷ προσάγειν 1 
»ᾷΙ ΝᾺ ρῸ Σ 7 ΕΝ 2 -,ᾳαἁ»» ΄ νι ΨῬ 7 Ν ΓΝ ᾿ 

αὐτῆς 'σὺρ ἀλλότριον ἐγαντι Κυρίου, χαὶ ἐτελευτησαν. Και εἰπε Κύριος ρος Μωυσὴν' λάλη- 2. 

“- 

; π᾿ δ "“ Ὁ, ᾿ » . ᾿Ν 

σον πρὸς ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου, χαὶ μὴ εἰσπορευέσϑω “πᾶσαν ὡραν εἰς τὸ ἅγιον ἐσώτερον σοὺ 

χαταπετάσματος εἰς πσρόσωπον τῷ ἱλαςηρίου, ὁ ἐςὶν ἐπὶ τῆς χιξδωτθ τῷ μαρτυρίου, καὶ ἐκ ἀπὸ- 
ϑανεῖται" ἐν γὰρ γεφέλῃ ὀφθήσομαι ἐπὶ τ ἱλαςηρία. Οὕτως εἰσελεύσεϊαι ᾿Ααρῶν εἰς τὸ ἅγιον" 3. 
ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν ππερὶ ἁμαρτίας, χαὶ χριὸν εἰς ὁλοχαύτωμα, Καὶ χιτῶνα λινᾶν ἡγιασμένον 4. 
9 ᾽ Ν Ν ρ 4 διλΝ ἰδὲ ἙΝ 9 ᾿Ὁ “ ’ ἰων ’ “", 7 

ἐνδύσεται, χαὶ “περισχελὲς λινᾶν ἔςαι ἐπὶ τῇ χρωτὸς αὐτῇ" χαὶ ζώνη λινῇ ζώσεται, καὶ χίδαριν 

λινῆν ππεριϑήσεται, ἱμάτια ἅγιά ἐς τ" χαὶ λέσεται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτᾶ, χαὶ ἐνδύσεται αὐ- 
»,’ " ς, δες ἰδὲ δ ε» 9 Ν ξ΄ , 74 9 9 φὸ ᾿ ΄ς ε 

τά, Καὶ “παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ λήψεται δύο χιμάρους ἐξ αἰγὼν ππερὶ ἁμαρ- 

ΧΧΧΙΎ. τοοιήσετε] ποιησεται Χ, τό, γ5) 130, 131. Αἰά. Τρί, 
ΡΝ ο (ἰὰ Ῥεϊπνς Ἑάϊοπιθι5) 1, 9ο. διδαν. Οὗτος. ,αεΐε Ἡϊετ. 
αὐτῶν 15] α 15) 71. αὖτ. τ" --αὐτ. 257 α αἰτεγιια, εἴ φυδὲ ἐϊδ ἰη- 
τογ]αςεηῖ ς3. διὰ τὴν ἀκαϑ.} 2το ρεζεαίο Ηϊετ. ρωγίβεσιίοπονι 

(ἢς) ἄπ. 1. αὐτῶν 29] , 111. αρεῖ ἴῃ ςπαγαᾶς. τηΐποσε Δίεχ. 

ἐν τῷ μ.} εἰ ἱπ βοϊϊμεπάο Αταὺ. 1. 2. μο0} του μαρτυριου 64, 
81. ΑΙ4. Ηΐεῖ. δῖαν. Οἴτορ. τὴν ἐν αὐτ.} α τὴν 18, ς3,) 129. 
δίδλν. Οὐἴγυσ. κα οπγηία Ηΐογ. 

ΧΧΧΙΙ. Οὗτ. ὁ γόμ.} ἀφε οο ἰεκ Οεοῦρ. ἄσε ἰεχκ Δὲ Αττὰ. τ. 

δ᾽ ἴφυς. ΑΥπι. Εά. τοῦ γονοῤῥ.} τῶν γονορρυὼν 72. τοῦ 74, 

84. τού. καὶ] α ὅ4, 7ς, 1218. ΑἹά, δῖαν. Οἴχγορ. τινι ἐξ- 

ἐλϑη ἐξ αὐτ.} τινι εξ αὐτου ἐξελϑὴ 84.) τοό. τινι ἐξελϑὴ απ᾿ αὐτου 
19. τινὶ ἐξελϑὴ ἐπ᾿ ἀντου τοϑ. ἐχέσέ ἐπ φμούϊαπι Αστὰ. τ. ΔἸ φυ. 
Ατην. Ἑά. 

ΧΧΧΙΙΠ. τῇ αἱμοῤῥ.] οδυνηρα τηᾶγρο 85. ἐν τῇ ἀφίδρ. αὐτ.] 
ΑΤΉΎΥ͂]Ι], ς8, (9. φια οἷ βραγαία Οεοτς. Γ; γονοβῥ..) γονορ- 
θυει τό, ς2, ς7) 73» 77» 131. (αἴ, Νῖς,. τὼ γονορρυει 325) 71) 74) 

)ς, γ6, 84, τοό. ϑίαν. Μοίᾳ. ἤς πιᾶγρο 11:8. γονορυη (8ς) ς4. 
τὼ γονορρνὴ ὃς. εγονορρυγσεν 64. Αἷά. ἐν τῇ ῥύσει} κα ἐν 64. 

ἢ τῇ} καὶ τῇ τό, ς7, 71) 73) 74. 74» 70,.77ν 845 τού, 131. 8ϊλν. Οἵ- 
τος. ἈΠῸ. 1. δἰϊϊψυς Ασπῃ. Βα. καὶ σῷ] ἢ τῶ ς3. ἱπίεγροηϊξ 

ἐν, (δὰ υηςἷδ ἰηςἰυΐσηι, Αἷοχ. ὃς ἄν] ος ἐᾶν 32, 74. 84, 129. ὡς 

ἂν 19. εαν ἴϑηζιπὶ ς3, τό. (οτηρὶ. κοιμη ὴ} μὲ 8ίδν. Οἰος. 
ἀποκαϑυμ.} τῆς αποκαϑημ. ᾿ς. ἀποχαϑήηρμ. Οὐχηρὶ. 

Ι. Καὶ 1] α Απῃ. :. αἰΐχις. Αἰτη. Ἑά. Κυρ.)} δε οὐσὰ 

δυῦςυΐο Οεοῖ. τρ. Μωνσ.) α 53. ΜΜοὴῖῖ Οδοῖρ. εμμε ΜῈ 
Αστι. 1. αχυς. ἄπ. Εὐἠ. δ'0}] α τς, 72. κα πἷς 1, 108. 
᾿Ααρ.} -Ἐ τοὺς δυο το, τοϑ. τροσάγ.) προσφέρειν ΝἪ], Χ, τό, 

18, 19) 29, 30) 32) 42, (6, (7) 48, 64) 72, 73», 74.» 76) 77ν 825) 84) 
ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128) 129, 1305) 131. (ουρὶ. ΑΙά. 11ρ΄. (Δι. 

Νὶς. τροσαγαγειν 54) 75: αὐτοὺς} κα ς3,) ς6. τὺρ ἀλλ. 
“- ῥγεπητος ΑΙεχ. ἔναντι) ἐναύΐιον 74, τού. ἐνωπίον 19. κα Αἵ- 

τηεηὶ Οοάά. αἰϊφυ!. Ατπι. Εα. κα ἵπ ἴεχῖι, ςὰ πλῦες πηᾶυρὸ ΡῥΥΪΠΊΔ 
χηδηυ, Αἴ. 1. ἐτελεύτ.} εχρεϊπηυμϊ τελευτῆσαι Αττῃ. 1, αἰϊΐαυς. 
Απη. Ἑαὰ. ᾿ 

1. Καὶ εἶπε Κύρ. τρ- Μ.} “κα 72. τρ. Μωυσ.} -Ἐ λεγὼν 

10, 108, 118. ΟἸεγί. ἢ, 36ο. -Ἐ ἰάεπι πποΐβ ἱποϊυΐυπι ΑἸεχ. Μοῖ 
τους. Μοβ, εἰ ἀϊεὶξ Αὐταὶ τ. αἰΐφυς. Αγ. Ἐά, τρ. ᾿Ααρ. 
τὸν αδ. σου} “ἤαγοηὶ ξ΄ αἰγὶ ἐκο ϑἷδν. 32. αἰγὶ ἐμο “αγομὶ Οεοσς. 

“ανοπε ζ΄ αἱγε [μο Αττη. τ. αἰ ας. Ασχα. Βα, καὶ μ᾽) α χαὶ Ογν. 

ΑἹ. ἴ, ματῖε ἰδουπάλ, 269. κέ ποὴ Οϑογς. εἰσπορευίσϑω εἰσσπτο- 
ρένισϑαι ς9. εἰσπορενεσϑωσαν 11], ς3, τό, γ4, 129. Απτι. 1. Αἰΐαυς, 

τ . Ε , 

ΑἸ, ΕΔ, εἰσπορευέσϑω ἷἱπ οδαγαέξ. πϑίηοτε Αἷοχ. εἰσερχέσψω Ὦχδ- ΓΙ 
ν 

΄“.Ψ 

[4 7,.} 

3 Ἂν [1] ᾽ λ οἵ ὩἜ ἘΞΝ ἈΝ ΝΑ ἐπ 

ΥἹΩΙς, ἸΣς Δόι. ω.- ωρ. εις Το ἀγ.] εἰς Το ων, )- ὡ.:ε νυ ᾽ ,.“-ς νυ α΄. 

ὥ,.} παντι καιρὼ τύδῖσο Χ. [0]. κατὰ τᾶσ. ὡρ. ὃς. εἰ ἢς ΤΗρο- 
» εἴν: Ω Ἢ Μ Ν' οΥή 

ἀοτεῖ. ἰὴ (αἵ. Νὶς. δά !. οἀ κατὰ ποη δαῦεῖ τὰ Εα, Εα]Ϊ. ορριγιὶ ἱπ 1671": 
" . ᾿ “9 ᾽ Ἢ 

βογέ ΕΠεΐνς ἢ. ἐπ φριπὶ ἦογα Αττη. 1. αἰϊϊαυο, πῃ. Εά. εἰς τὸ 

»ὶ “.β᾿ ᾿ - ΄- μ Τὸ κ- ἅγιον] εἰς τὰ αγιᾷ τό, 30, 32, ζ2, 57.) 73» 77» 83) ὃς. (ὐαῖ, Νὶς, 

Ὑπεοῤοτεῖ. ἴῃ (ασ. Νῖς. δὰ 1. τῶν ἁγίων Ογτ. ΑἹ. ἴ. ον. εἰς τὰ 

ἅγια τῶν ἁγίων ΡΏΪΟ 1η αἰϊυ σης, 1, γ6. ἐσώτ.} τὸ ἐσωτ. ς3, τύ, 
58, 129. (ὐοπιρὶ. ΟἾγγί. ᾿ἱ, 36ο. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. τπρόσωπ.] το 
προσωπ. ς3, τό, 82. (οχηρί. ἱλαςηρ. 1", 2} ἀγιαςηρίου Ἔεχρεὶ- 

αὐ δ8᾽αν. Μοί. ὃ-- μαρτυρ.)] α μος εἴ αι ἰϊβ ἰηϊετςεηϊ ς8, 
ἐςιν} α Ἄγηι. 1. τοῦ μαρτ.) κα ὅ4. Αγαῦ. 3. “ὦ ῥγαιτῶς ΑἸεχ. 
καὶ ἐκ ἀποβ.] καὶ οὐκ ὠποθανεῖτε (οπηρί. κε ποὴ υπογίαίμσ ΟἼογρ. 
εἰ ποπ γιογὶ απὶπὶ Ατιαθηὶ (οἠά, αἰϊχψι. Απῃ. ἙΕά. ἐν γὰρ] εἐἂν 

γαρ (ἔς) γ2. ὀφϑήσομ.} οφϑησωμαι )ς. -Ἐ το Οεοῖσ. ἐπὶ 
τοῦ ἱλας.} εἴσι τον ϑυσιαςηριον ς3,) ςς) 82, 1Ιοβ, 118, 129. εν Τῇ Τὰ 
ιλ. (ἢς) ς4. 

ΠΙ. Οὕτως} οὐτος 75. κἰ εὰ Αταθ. 2. δὲ δυίοπι Ἀταῦ. 1. ἃ. 
δ! ροβ κε τη. τ. αἰΐᾳιε. Απη, Ἐα. εἰσελεύσεται) εἐλευσεται 
ις. ᾿Ααρ.} ο Ααρ. τό, ς7», 73, 77. Ὅλ. Νῖς. τὸ ἅγιον] 
τὰ ἀγια τό, 32, ξ2,5 ς7) 279 83. (αἵ, ΝΊς, ἐν μόσχῳ] ενὰα μοσ- 
χὸν (15) ς3, ς9ς. εκπ οἱμίο δῖαν. 
νιεπίο Ατίῃ. 1. αἰϊίαφιθ. Ασῃ). Εἀ. 
Ατδῦ. 3. καὶ κριὸν} καὶ κριω τό, 32, 131. (οπιρὶ. Οαϊ. Νῖς. 
α καὶ 71. κἰ εμπε αγίεις δῖαν. Νοίᾳ. ὁλοκαύτ.] ὑλοκώρπωμα 
γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς Ἱεουπάα, 371. 

ΙΝ. χιτώνα] διπλοῦν λευκὸν τηᾶτρο 1ἱρῇ, 
λενχὸν Τηᾶτρο Χ. διπλοὺν τηᾶγρο ὃς, 130. (αἵ. Νῖς. 
καὶ τθ6. περισκελὲς] περισκέλιον 19, ς3) ξ4γ 75», 1οϑ8, 118, 120. 
Οὐοπιρί. σπερισκελι (6) ς6, λινοὺν 2] διπλουν τηᾶγρο Χ, 8ὃς, 
120. ἡ »ύ, (τ. Νὶς. ἔςα!) το δῖαν. Οἴἶγοσ. ἀαδεόϊε Αττμ. σ. 
αἰΐᾳιε. Αγπι. Ἐά, τοὺ χρωτ.} εογραε (ορῖ. δίαν. Οἷἶγοζ.. ππέπι- 
ὄγα στιν ἀστίςϊο ΑΥπ]. 1. δἰΐψας. Αττη. Ἐά, καὶ φών.---ὧγ. ἐς! 
καὶ κίϑαρις ποιρὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ζώνη λινῇ ζώσεται" (αγίασ- 
μά ἐριν) ΑἸοχ. ζώνη λινῃ} ζωνὴν λινὴν ΧΙ, 19, 32) ς4, ἐς, 71, 
72, 78. 118. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατῖς ἐδουπάδ, 371.  ἥ τς. ϑιπλουν 
ἸΏΔΤΡΟ 130. διπλὴ λευκὴ ΠΙΑΓρΡῸ Χ, τοϑ8. 110, ζωώσεται) εἰαα- 
ἔμ δίαν. ΟΗτορ. χίϑαριν) μητρα τράγο ([οτῖς ες. μιτραν) Χ. 
Τὰλρῦ, λινῆν) διπλῆν πιᾶγρο Οδῖ. Νίς. περιϑήσεται] -ἰ- τω 
ἐματίω 53. περιζωσιται ςς. εἰγειμιάφιμν δῖλν. Οἶτορ. εἰγεμπμάας- 
ἔμ: ἐκ εὔῤῥίε Αττη. 1. αἰϊϊφις. Ασπι. Ἐάὰ. ἱμάτια] -Ἐ λινα 10. 1οϑ, 
118. ἘἘ ἐπία ΑΓᾺΡ. 1. 2. φηομίαμι νοβέπιεαία ΑΥαΌ. ἢ. φυοηίαηε 
νοδινεπίμπε Αὐτα. 1. αἰϊΐαφις. Αὐτὰ. Ἑά. ἅγ. ἐς!) αὶ ξςς. μαηᾶϊ 
6 οὐπὶ ἃττοιο ργϑεηιο ΔΑ. 1. αἰϊΐαυς. Απῃ. ΕΑ. λέσεϊαι] 
{ὰρεῖ νεΐεγεπη ἐστί ριγαπ, γΔπὶ ενδηϊάδπ), λεέσασϑαι {υργαίοήρε. τό. 
ἰανεοῖ δῖαν. Οὗτος. ὑδ. τᾶν τὸ σῶμα αὐτ.] τ΄. το σ. αὖτ. υδ. τοϑ. 
τὸ σ. αυτ, υδ. ΧΙ. α αὐτοῦ το. πᾶν εἶδ εχ δἀάδϊοπε ΑΥΩΡ. 3. ἀφια 
πιᾶπμ; ἐμ. ΑΙΔῸ. 1.2. καὶ ἐνδι αὐτα] αὶ 8ς, 121. κα καὶ ὅ.. 

Ὗ. τῆς συναγ.]} -Ἐ ομιπὶ Οορι. λήψεται} ληψονται τῷ, 7ς. 

ἀμαρτ.} ατιϊουΐυπι ῥγδεταϊπὶς 

λινᾶν 13] διπλεν 

καὶ περισκ.} 

χιμάρους] Ἐρνγον» 16, 29, 30, 32) 42) ζ4. ξζ.) ζ 7) 73γ 75) 775 82, 
131. ΑἸά. (ὑδῖ, Νο. ὅ[᾽αν. Μοίᾳ. τραγες ' ἴδχῆι, ἐθὰ χιμα- 

ω 

βοὺς ΠΊΆΓΡΟ ὈΓΙΠῚΔ ΓΠΔΠ1], 120, ΤΡΑΧΎ υς 1η ΤΟΧΤΙ!, (εκ χιμάρους ΔΓ - 

0, ὃς. τράγους πηᾶγρο Χ. Τλρ. τράγους “ΓΠεοάογες, ἰπ (αἴ. Νῖς. 

λὰ 1. τράγους ((εἀ συ πὶ {Ὡ) υπσαΐ καλοὺς καὶ ὁμοίους, σουταρῖς ργὸ 

καλὲς αἱ ἂμ. ἀρνς, νιάραζωυς ἑοχίδ δά αἰϊος ἰοζος γε ρεχ ῖς) ΒαΑΧΩΔΌ, 

“Ἔ ἀπὸ Οθογξ. κε βοῶν] 4γ- ἷ 

ΚΕΦ, 

ΧΥῚ, 

ἃ. 



. δ 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΑῚ. 

6. 

11. 

“δατ. 
Β' ε 
{6} »ν ̓ 

», ., Α, 4 3 ς φ 

τιᾶς, Χχᾶι Χρίον εγᾶὰ εἰς ολοχαυτωμᾶ, 

ἁμαρτίας. 

Καὶ προσάξει ᾿Ααρὼν τὸν μόσχον τὸν “Φεῤὶ τῆς ἁμαρτίας 
αὐτϑ χαὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ, χαὶ τῇ οἴχου αὐτξ. 

ςήσει αὐτὲς ἔναντι Κυρίου πταρὰ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τὰ μαρτυρίου. 
ἐπὶ τοὺς δύο χιμάρους κλήρου: χλῆρον ἔγα τῷ Κυρίῳ, καὶ 

προσάξει ᾿Ααρὼν τὸν χίμαρον ἐφ᾽ ὃν ἐπῆλϑεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ Χλῆρος τῷ Κυρίῳ, καὶ 

Καὶ λήψεται τοὺς δύο χιμάρους, καὶ 
Καὶ ἐπιϑήσει ᾿Ααρὼν 

προσοίσει περὶ 

Καὶ τὸν χίμαρον, ἐφ᾿ ὃν ἐπῆλυεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ Χλῆρος τῷ ἀποκομπαίου, ς ςἥσει αὐτὸν 
ὥωντα ἕ ἔγαντι Κυρίου, Ὁ τοῦ ἐξιλάσασϑαι ἐπ᾿ αὐτ, ὡςε ἀποςεῖλαι αὐτὸν εἰς τὴν ἀποπομπὴν, καὶ 
ἀφήσει αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον. 

χαὶ ἐξιλάσεται “περὶ ἑαυτοῦ, χαὶ τῇ οἴχου: χαὶ σφάξει τὸν μόσχον ππερὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ. 

Ἐρ. Ρ. 22. τράγους Οντ. ΑἹ. νἱῖ, ρματῖς (δευπάδ, 300, {(εὰ αἰδὶ υἱ 

αι. ἀμαρτ. Ἰ δπὶςυΐίυπι ρεσαιῦς Αγαῦ. 3. κριὸν ἕνα} τὸν ἵνα 

((π, υὐ πιοάο ἀϊ χίππινι5, [τ ραταρῃγαίος αςὶς, υἱ Υἱχ οὐπὶ πος ἰοςο σοη- 
{εττὶ ηυςΔ1) Βαγηδρ.͵.ς. εἰς ὁλοκαύτωμα] εἰς ολοχαντωσιν 19, 108. 
α ({ς} ει8. 

ΔΊ. Καὶ προσαξ.---τῆς] , Πῶς εἴ φυ ἰἰδ ἰητετ]αςεης ι18. α καὶ 
Οεοῖν. τροσαξιι} αέται δῖλν. Οἴτος. ᾿Ααρ.} ὁ ὁ ᾿Ααρ. Ογτ. 
ΑΙ. νιὶ, Ῥατῖς “σου, 299, (εἰ 410] υἱ Κι. τὸν μόσχ.] -Ἐ εἰκι 
Οορτ. Ἅμα Οεοτρ. μύσχ. τὸν] -Ἐ ταντον 12. τῆς ἀμ. 

ατῆς τό, 30, ς3ν ς6, γ2,) 749 7ςν τού, 134. (οπιρί. αὐτοῦ 15} 

τον ἑαυτου ΧΙ, τό, 10, ς3, τό, ςβ, 64, 73» 74. 76, 77ν 82, 84, 8:, 
τού, 128, 120, 130, 111, 134. (πρὶ. Αἰά, (λτ. Νῆς. τῶν ἑαυτὰ 

(6ς) ς). εαυτον ἰαηῖυπι 9. τὸν περὶ ἑαυτοῦ Ογτ. ΑἹ. 1. ς. (εὰ 
τῆς ἰαυτοῦ Ιάςπι ἱ, μαγῖς (δουπάδ, 3)1. τὸν αὐτου Χ, γ1. 
1 ἱρύ, τῆς αὐτοῦ 18. α αὐτῷ 72. (ογκ. καὶ ἐξιλ.} αὶ εὐπὶ (44. 
22. κἰ ϑεορμίει δῖαν. ΟἸἰΐτος. αὐτοῦ 4] ἑαυτου ΧΙ, ςο, 64. 
(Ὀπιρὶ. ΑἸά4. Ογε. ΑἹ. 1. ς. υὔόφυς. δῖαν. Οἴτος. Ἀπῃ. 1. αἰίᾳυςε. 
Ἅπη. ΕΔ. εἄντον εχ (οιτ. 82. αὐτοῦ 2 -- αὐτῷ 1} κα Ααἰϊεγυῖγ. 

εἰ 4112 15 ἰπϊεδοσπῖ 134. τοῦ οἱχου) ομιπὶ ἄονιο (ορῖ. Αγ. 3. 

2 πο ἀοκιο Θεοῖς. Ἀπῇ. 1. δἰϊΐφυς. Ασα. Ἐά. αὐτὰ αἱἱ.} ἑαντον 
ΧΙ, ς6, ςβ, ς9. 

Ν]1. λήψ.] εαρίαι δϑῖλν. τὰς], 83. αυοχις Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, 
Ῥαπε ἐτευπάλ, 299, 1ε4 μεῦεῖ Αἰ, χιμάρους) τραγους 16, 29, 
30, 32) ζ, ξῳ 57, 73ν 74ν 77. 84, 111. Αἰά. Ολε. Νὶς. δίαν. Μοίᾳ. 

τράγους ἴῃ ἰεχῖι;, (δὰ πηλῦρὸ ῬΓΠῚΔ πιᾶπι χιμάρους, 130. τράγους ἴῃ 
ἴεχῖι, (οὰ χιμάρους πιᾶγφο, ὃς. τράγους πιᾶγρο 1ρί, τράγους Ογτ. 
ΑἹ. 1. ς. {πὰ αἰδὶ υἱ Ναῖ. φησι] παραςησιι Χ, τό, 18, 10, 32, 

ς2, 53», 4) 46, ς7, 48, (9, 64, 72», 73ν 74. 73, 76, 77. 82, 84, ὃς, 
τού, 118, 129, 130, 131, 134. (οπιρί. ΑΙΔ, 1ιρί. (τι, Νὶς. 

αὐτοὺς} α 18, ςς. Οεοιζ. τὴν ϑύραν] τας ϑνρας 19) ξ 4» 732) 
54, γ6, 8ῳ, τού, ε18, 134. τῆς ϑυρας το8. 

Δ111. ἐπιϑήσει) ἐπιϑηση 110, 111. δι0}] , Αππηοηὶ (οὐ. 

4')αυ}. χιμάρους) τραγους 16, 29, 30» 32) (2) (4ν 57) 73ν 75» 
);, 82, 111. ΑΙά. (ει. Νὶς. ϑίαν. Μοίᾳ. Ογτγ. ΑἹ. νὶ!, μαπῖε ἰεοιη- 
ἀκ, 200, [τὰ 2110] υἱ ναῖ, τράγους ἰπ ἴεχῖυ, ἰοἀ χιμαρους πιλγρο, 8ς. 
τράγους ἴῃ τεχῖυ, [δὰ χιμάρους πιᾶγρο ῥτίπιδ ππλπυ, 130. κχληρως} 
« ΠῚ, ΧΙ, ς3, ςς», 71. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ραπε ἰεσυμάα, 371. νἱῖ, μαγῖς (ς- 

εὐπάλ, 2909. δαῦεῖ ἴῃ ςπιαγαέϊ. πύίμογς Αἷεχ. τῷ Κυρ.} α τῷ Αἵ- 
τηεηὶ (οὐά, αἰΐᾳυ!. ἕνα 2] «αἰἰανε ϑἷαν. Μενπάσηε ςὐτλ ἀγςυο 

Οεοτρ. 
ΙΧ. Του» ςοπηπᾶ κα 72. προσαξι!}} σβεναι δᾷιν. τὸν 

χιμ.-- τὸν χίμ. ἰῃ οοπι. 10] α αἰϊεγυῖτα εἰ 415 ᾿ἰ5 ἰηϊεδοεπῖ Αστ,. 1. 

«ίμαρον) τραγον 16, 19, 29, 30, 332) ζ2,) 54.) 57») 23» 75» 77ν 82) 108, 
118, 110, 111. ΑΙά, (δι. Νὶς. ϑ(δν. δίοίᾳ. τραγὸν ἰῃ ἴεχῖυ, (οἡ 
χίμαρον πᾶξρο, ὃς. ἐπλλϑεν) ἀπῆλθεν (ῆς) ΑΙά4Δ, ἐποίά δῖδν, 
Μιοίᾳ. δι Ἀπιηςοηὶ Οοὐά. αἰϊφυὶ, Αττῃ. ἘΔ, ἐπ᾽ αὖτ. ὁ κλ.} ὁ χλ. 
ἐπ᾿ αὐτ. Ογι. ΑἹ. νἱ, ρᾶπο ἰφουπάδ, 121) Το αἰδὶ υἱ νᾶ. ἐπ᾽ αὖ- 
τὸν] ἐπ᾿ αὐυτω το. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἰεσυπάλ, 371, 1ςὰ δἰ! δὶ υἱ Ναὶ, 
α διαν. Οφοηζ. Αππεηὶ (σά. αἰϊαι!, Αἰτῃ. ἘΔ. ὁ κλῆρ,-π-- κλῆρ. 
πῃ ςοπὶ. 10} αᾳ αἰϊεπιῖσα εἰ φυας ἰἰς ἰωιετγαςςηῖ τό, ς3, ς4» 75. τῷ 
Κυρ. Ἰ τον Κυριου 1ξγ τού. χαὶ πρ. τιρὶ ἀμ.} καὶ Ατησῃὶ Οοάά. 

αἰϊᾳι. Αται. Εά. προσοίφει} ποιησει 19, 64) 1οϑ, 118. (οχηρὶ. 
“Ἑ αὐτὸν 64, 14) γ6, 134. ΑΙαῦ. 1. 2. 3. ἀμαρτ.] ατιςυϊυπι 
Ρισπλκς Αἰδῦ. 3. 

Χ. Καὶ τὸν χ,] καὶ τροφαξει Ααρὼν τὸν χ. 72. χίμαρον) 

τραγον 16, 10) 29) 30») 32) 52) 54) 57), 73» 78» 77» 82) 83, 108, 118, 
131. ΑΙἸά. (ας. Νίς. δἷλν. Μοίῃ. Ὑμροδοτγεῖ. ἴῃ Οἱδὲ, Νίς. ;, τοδό. 
τρᾶγον ΠΙΆΓΖΟ Ρήηνα πιᾶλπυ 130. τρώγον τᾶγρο [ἰρί, ΕΠ δγγηπιλ- 
εἰ νἱάςτυτ. ἐφ᾽ ὃν} ἐεγίς ἐπ φμενι Ἀππκεηΐ (οὐά. αἰϊφυὶ. Ἄχ. 
ἙάΔ4.  ἐπηλϑ. ἐπ᾿ αὖὐτ.} ἀπῆλθεν ἐπ᾿ αὖτ. ΑΙά. ηλϑὲν ἐπ᾿ αὖτ. 

Αἰεχ.. 

6.. 

Εά. 

ἀποπομπ.] τροπομπ. 18. 

δἷδν. Οἴἶζος. 

α γτγ. ΑἹ. ᾿, βατῖς ἰδσυπάλ, 371. Απηρηὶ Οοὐά. αἱϊφιΐ!. Ἀππ- 
α ἐπ᾿ αὐτ. ϑ8[λν. Οἶτορς. Οεδοῖρ. Ατπτῃ. «, εἴ αἱϊ ποπηι ὶ. 

φήσει} καὶ γηῆσει τό, -4,) )ς. ,46βαι 

αὐτὸν 4] αὐτὸ Ογε. ΑἹ. νἱῖ, ρας ἐεουπάλ, 299, 
(εὐ αἰϊοὶ οἱ γα. α Θεοῖς. ζῶντα ἵν. Κυρ.} 11. κα ζῶντα ς4, 

"ς. Αγιδ. 1. 2. τοὺ ἐξιλασ.} του ἐξιλασϑα, 82. τὰ ἐξιλᾶσ- 
κεσϑαι Ογτ. ΑΙ, νὶ, ραπε (ςουπάλ, 121) (δὰ "51 υἱὐ Ν᾽, γε εἐξιλ. 

Χ, τό, 18, 30, ς2) ς3ν τό, ςγ, 64, 73») 74» 77.» 88» 128) 129, 131. 
Οοπιρί. ΑἸὰ. 1ἱρύ, (λε. Νίς. Ογγ. ΑἹ. νἱῖ, ματῖς Ἰεςυπά2, 290. εὰ 
41δὲ οἱ να. Ὑπρυΐπιν ὥγε ϑγπιηδομθο. ὡς ἐξιλ. γ6, 84, τού, 134. 
ἰπ' αὐτῷ απ αὐτου (ἔς) ᾿οΒ. επ᾽ αὐτοὺς ςύ, 120. περι αὐτου 

40. 49. περι αντους ς3. ὥρι) του ς2. ὡς ςς- ἀποςεῖλαι} 

ἐξαπογειλαι Ν]], Χ, τό, 18, 19, 32.) 53» (4, τό, ς7, 48, 9, 64, 71» 
γ12,. 74, 7557 77, 82, τοϑ, 118, 128, 134. (οπιρὶ. ΑἸά4. 1ἱρί. Ολε, ΝΊς. 

ὙΠοοασογεῖ. ἴῃ (δι. Νὶς. ἴ, τοόό. ἔς Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς ἐεουπάλ, 3.1» 

(εὰ ἵκπεμψαι νἱῖ, ρατῖς (δουπάλ, 599. αὐτὸν 3} αὐτὴν 1219. αὺυ- 
τοὺς 5. - διὲρίδεα Ατδῦ. 1.2.3. εἰς τὴν ἄποπ. ] εἰς αζαζηλ εἰς 
τὴν ἐρῆμον τὴν ἀποπ. ((ς) Χ, 18. ἀζαζὴλ εἰ εἰς τὴν ἔρημον ταλγρο 1 Ἰρῖ. 

καὶ ἀφ. αὖτ. εἰς τὴν ἴρ.}) α ς8.. κα καὶ τς» 19.) 4, 75, 1ο8. ΑἸἴεχ. 
κα καὶ Ογτ, ΑἹ. νἱ, ρατῖς (δουπάα, 121, (οἀ Βαθεῖ 410]. α καὶ ὧφ. αὐτ. 
ὙΠπεοάοτεῖ. ἴ. ς. ω ελάεπι Αγὰῦ. 1. 2. 3. ρογίαδίὶφ ἀΐγεν: ραν πογιῖνα 

ἔοΥ Ἢ ἐπ ἰεγγᾶπ (οἰ ματίανε (εἰ ΕΧΧ ὥς πους ἴῃ πος ἰοςο πολ) 
Ηείγεῃ. ἀφ. αὐτ.} “ν ργαπικῶς Αἰεχ, ἄφησε!) μερισει ς 1. 
ἀφιεναι ζ4, ἡξς. πῃ. 1. δ᾽ ἴφυς. Ατπ. ἘΔ. ἔς εἰ Ογτ. ΑἹ. νἱ!, 
Ῥαπε σου πάλ, 199, [ςἀ ΑἰἰὉ]. υἱ Ναῖ. ἀφηναι εἰς τὴν ἐρῆμον ΤυλᾶΓρΟ Χ. 
11ρ΄. ἡϊπίμαι ϑῖλν. αὐτὸν υἷι. αὐτὴν 129. ας. “Ἔ ἐὺς 
βοπε ὅγτ. εἰς τὴν ἔρημ.} -᾿ καὶ γψεται ο τραγϑ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτω τὰς 
ἀνομίας αὐτῶν εἰς γὴν αὔατον ΧΙ, 40, 4. (9, 83, 128. ΑΔ, Απη. τ. 

αἰϊΐφυς. Αττι. Ἐά. -Ἐ εδίσπι, πἰ αιοὰ ἐφ᾽ εαντον ἰεσαῖ, 82. “«Ἐ ελ- 
ἄἀεπὶ, πῆ φυοά γην αναδατον ἰεχαῖ, 8ς. -“ εὐόεπι, πἰῇ φυοὰ γην 
αξατὼν ἰεξαῖ, 1ο. -Ἐ καὶ Δ. ὁ τραγ. ἐφ᾽ ἑαυτω τας ἄνομ. του λαου 
εἰς γὴν αὖ. τό, ς7,) 23» 77. Ὅτ. Νίς. -ἔ ελάεπι, πῇ αυοιὶ ἐφ᾽ εαυ- 
τον ἰεραῖ, ζ2. -ἔ- καὶ ληψ. ο τρ᾿ ἐφ᾽ εαυτῶω τας ἀνομ. του λάου εἰς τὴν 

ἔρημον 32. -Ἐ ελάεπι, πἰἢ αιιοά ἀνομι. αὐΐων Ἰεγαῖ, )ς. «καὶ ληψ. 

ο χιμᾶρος ιΦ᾽ ἐαντου τας ἀνομιᾶς ἀντὼν εἰς γὴν αθατον 74) 84) 134. 
Ἔ Δδ Χ ελάςπι, εἰ φυοά ἐφ᾽ εαυτω ἴεγαῖ, Χ. εἰ (τἀ ἤπε ἤγπο) 1ρῇ, 
Ἔ εαήςπι, πἰ φυοὰ ἐφ᾽ ἑαυτω, εἰ τὴν ἄδατον ἰογαῖ, 110. δῖλν. Μοίᾳ. 
εἴ (ηἰδ φυοά λήψηται εχρείπιλι) δίδν. Οἴτος. - Ἵλάςπι, πἰἢ αυοὰ 
ἐφ᾽ ἐαυτω, εἰ ἄνομ.. του λαου, ἰεγαῖ, 131. “Ἐ εαάεπι, πἰἢ φυοά γην 
αῷχτον ἰεγαῖ, 18. - οδάςπι, πΠ φυοὰ ἁμαρτίας αὐτῶν ἰερλῖ, τού, 

εἰ (1 πιᾶγρ.) 64. -Ἐ χαὶ λ. ο χειμαρρθ» (ἢς) τὰς ἀμαρτιας αντῶν 

εἰς γὴν αὖ. γ2. 
ΧΙ. προσαξ.} αὔεται δῖαν. Οἴτος. 

131. Αχαρ. ὁ μρ. τό, 53, 47. 73» 77: (αι. Νὶς. ὁ Ααρ. τς» 18. 

τὸν “.}] τ ρι τλπῖυπι ἴῃ τεχίυ, ἐο τὸν ππᾶγρο Ῥεΐπια τοᾶπυ, ΨΙΙ. 
α Τὸν Απῃ. 1. αΐψυε. Ασα. Εά. τῆς ἀμ. 13} α τῆς Ὑεοάοτεῖ. 
ἴω Ολι. Νίς. ἵν τοόδ.ι. Ὅἁμαρτ. τ᾿ --ὅμαρτ. 45} αὶ αἰϊογι:γ. εἰ φυας 
ὶὶς ἰηϊεγδςοπῖ 72. αὐτῷ 1] τὸν ἑαυτου Χ, τό, 18, 30, ς3, ζ4, 

τό, ς7, ς8, (9, 4, 73» 74. 754. 76, 77» 82, 84, τού, τοϑ, 118, 120, 
134. (ομρὶ. ΑΙά4. 1ἐρέ, (Δι. Νῖς. δίαν. Μοίᾳ. της ἑαυτοῦ 128. 

τῶν ἑαυτοῦ ὃ:. τὸν αὐτοῦ 1], τς. Αἰεχ. τι αυτου ΧΙ. τὸν σοερὶ 
ἑαυτοῦ ἰὼ Ἐά. ((οὲ τὸν ἐαντου 'ἴῃ (ὐοά.) ΤΠεοάογεῖ. ἱ, 2Δο1. να ΑΙΔΡ. 3. 
Ἤ καὶ τὸν οἰχου μονὸν 11. -Ἐ χᾶὶ τοῦ οἰκου αὐτου μόνον ςς, 71. 
“Ἢ ελέεπι υπςοὶς ἱποϊυί ΑΙοχ. -Ἐ καὶ τὸν οἰκου ἕαυτοῦυ μονὸν ΧΙ, 

 χαι τοῦ οἰχου αντου γ6, τού, 134... αὐτξ τ᾿ ---ίαυτοῦ ͵ } , Ροῆτε- 
Ἰυπὴ εἴ 405 ἐδ ἰηϊειλσεηὶ ς3, ς6. ἐξιλάσετ.} ἐξιλασητ. 130, 
111. διιν. Οἴἶτορ. ἑαυτοῦ} αντον Χ, τς, 18, ςς, ς7, ς8,7ς, ὃς. 
Αἰεχ. 1ἱρῇ. Οἷς. Νίς. οἶκον) -Ἐ αὐτου ΝΙ], τς, 18, 19, 30, 32, 

52) 53) 54, “6, 57, 71») 73» 74. 75» 76, 77» 82, 84, ὃς, τού, 118, 
129, 130) 131) 1234. (ὐοιηρὶ. ΑἸεχ,. (δῖ, Νὶς, Ὑπιεοάοτεῖ. ἱπ (αἵ, 

οἹ, 

᾿Ααρ.] ὁ τερευς Ααρ᾿ 

--«ΦΆῸ 

-«- " 

π᾿ ᾿» 
η΄ 

Καὶ προσάξει ᾿Ααρῶν τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ΓΙ ν 

ἐ χλῆρον ἔγαᾳ τῷ ἄτι ὀμξαίῳ. Καὶ ,“ κί ἐζοσίφν 

“ιονιίεεν 

[6Ζαςζι τ 7 ς ἐε τὰ 

[α ᾿ 
ἑωνε νυν 

ἀεεΣ τ ας ΣΙ ον 

κι 
, Ζ 4“ ν,2δς, ζ, 



ΔΕΎΥ [ΤΊ Καὶ  Ν,, 

ΚΕΦ. ΧΎι, 
Καὶ λήψεται τὸ πυρεῖον πλῆρες ἀγϑρἄχων πυρὸς ἀπὸ τοῦ ϑυσιαςηρίου, τοῦ ἀπέναντι. Κυρίου" 12. 

χαὶ πσλήσει τὰς χεῖρας συμιάματος συγϑέσεωξ λεπήης' χαὶ εἰσθΐσει ἐσώτερον τοῦ χαταπετάσ- 

μάτος. Καὶ ἐπιϑύήσει τὸ ϑυμίαμα ἐπὶ τὸ πὺυρ ἔναντι Κυρίου" χαὶ χαλύψει ἡ ἀτμὶς τοῦ ϑυμι- 
ἅματος τὸ ἱλαφήριον τὸ ἐπὶ τῶν μαρτυρίων, καὶ ἀκ ἀποθανεῖται. Καὶ λήψεται ἀπὸ τοῦ αἵμα- 

τος τῇ μόσχε, καὶ ῥανεῖ τῷ δαχτύλῳ ἐπὶ τὸ ἱλαςήριον χατὰ ἀνατολάς" χατῶὶ πτρόσωπον τῇ ἷλα- 
Καὶ σφάξει τὸν χίμαρον τὸν ππὲρὶ ἁμαρτίας, 

τὸν “περὶ τῇ λαξ ἔναντι Κυρίου" χαὶ εἰσοίσει τῇ αἵματος αὐτοῦ ἐσώτερον τῷ καταπετάσματος, 

14. 

14. 

(5 ῥανε!ῖ ἐπ͵άκις ἀπὸ τῷ αἵματος τῷ δαχτύλῳ φηρία ῥανεῖ ἑπ]άκις ἀπὸ τὰ αἵματος τί ω. δ. 

χαὶ “ποιήσει τὸ αἷμα αὐτϑ, ὃν τρόπον ἐποίησε τὸ αἷμα τοῦ μόσχου" χαὶ ῥανεῖ τὸ αἷμα αὐτῷ ἐπὶ 

τὸ ἱλαςήριον, χατὰ πρόθωπον τῷἪ ἱλαςηρίου. 

τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶγ' χαὶ ὅτω 
ποιήσει τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου τῇ ἐκτισμένη ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ τῆς ἀχαϑαρσίας αὐτῶν. Καὶ 
πᾶς ἄνθρωπος οὐχ ἔςαι ἐγ τῇ σχηνῆ τῷ μαρτυρίου, εἰσπορευομένου αὐτὰ ἐξιλάσασϑαι ἐν τῷ 

Καὶ ἐξιλάσεται τὸ ἅγιον ἀπὸ τῶν ἀχαϑαρσιὼῶν 

ΝΊς. δῇ ἢν. Αγβϑῦ. 1. 2. 8. δῖαν, Οὗἴτοσι -5 ἕχυτοὺ Χ, ΧΙ, ς8, ζ0) 

128. ΔΙά. Τὰρῖς, μνο ἐονιο γμα διαν. Μοίᾳ. σεοῦσ. Αὐπὶ. 1. δἰ 14ὰ6. 

Ατην, Ἑά. σφαξει} ὕκσκίσι δῖαν. Οἷἶγορ. τὸν μόσχ.]}] κα 128. 

περὶ τῆς ἀμ.}] κα 75.. κα τῆς ὙΤβεοήογεῖ. ἱ, 201. τὸν Ὀγαοπηίτοιης Χ, 

18, 209, 32, 53» 5.3. τ0,) 975) 9) 73» 74. 77» 84. 106, 1οϑ, 118) 128, 
120. 1305) 131213.. (πρὶ. ΑἸεχ. 10(. δι. Νὶς,. Ὑμεοάοτεῖ. ]. ς. 

δ51ιν. ΔΙοίᾳ. αὐτοῦ υἷϊ.} τὸν αὐτου 11, ΧΙ, ξῷγ 7190 73. 108, ει. 

ΑἸά. ΑἸοχ. τὸν ἐὔυτου 1, Χ, 18, 30, ζ3, 54, ζύ, ς79, ς8, 50.) 64, 

6, 77, ὃς, τού, 128, 120) 130. 1321.) 134. (οαπρὶ. 1ἰρῖ. ας. Νὲς. 

“ΓΠεοάογοεϊ. 1. ς. κα Οορῖ. 

ΧΙΙ. λήψ.} εαρίαν δαν. Οἴτορ. τὸ πυρεῖον τπτλῆρ.} ὥληρ. 

το πυρ. Χ, τό, 18, 19, 30, 32, 54) 56, ς7), 6, 73, 75: 77» 83, Β4, 
τού, 1οϑ.) 118, 128, 1209 130, 131) 134. ΟὈΠηρΙ. ΑΙά, 1ρί. Ὀαῖ. 

Νὶς, ΤΠιεοάογεῖ, ἴῃ (αἵ. ΝΙῚς. δὰ 1, ὕδογρ. πῃ. 1. αἰΐᾳφυε. Απῃ. 

ἘΔ. τῦηρ. τὸ τοτηριὸν (ἢς) 5.3. -ἔ αὐτου 10, 1οβ, 118. ΟὃΘτῶυ- 
ρὸς} α ς5. απὸ] καὶ ἀπο τό, ς7.) 73», 775) 131. (δ, Νίς. τ 
υσ.) Ἢ ἡδης Ατιὴ. τ. αἴϊάυς. ΑΥπι. Εα. τοῦ ἀπέν.} α τῇ το, 
"2. Ογτ, ΑἹ. ᾿ς, ραπε Ἰθουμάα, 171: πλήσει] ὥληρώσει Ι1, Χ, 

10, 18, 20) 30, 525) 57») 58) 50) 72) 73» Τῷ 706) 77, 82). 84, 8 5. τού, 
128, 1295 1305 131, 134. (οπλρὶ. ΑἸά. 1106, κι. ΝΟ. εχρτγίπν 

αληρώσῃ 5[ᾶν. Οἴτον. τὰς χεῖρας} αὐτὰ τς, 10, 32) 53; 5, 
)4.,. 76, 8... τού, τοϑ8, 134. (οπρ!. Ὑπεο(οτοῖ. ]. ς. Ηείνοῃ. Ατῦ. 

{. 2. Αγηι. τ. δἰίϊαψιις. στη. Ἐπὶ. -Ἐ ἰάεπη ἴῃ σμαγδές. πλίποσς ΑἸεχ, 
»ιπητοπι γε, ΟΟρῖ. ϑυμιᾶμ.} τον ϑυμιαμ. ςΒ, 129. συνϑ. 
λ:π|.} λεπῖ. συνϑ. ζ. κα οὑπὶ 44. ς3. εονεροίϊομὶς 2). Σ ὅἷαν. 

καὶ εἰσοίσ.} α συπὶ 144. 72. «ἰ ἑηξεναι δῖαν. Οὗἶτορ. -Ἐ ἦρος Αταῦ. 

!. 2. ἐσώτερον} ἐνδότερον 71. εἴ ἢς Ὑπεοάοτεῖ, ἴα ὑπο Οοά, {δὰ 
ἐσώτερον ἴῃ ΕΚ. 114]. 1,202. ἐκιγέμς ἐπὶ ἱπίουίονα (ἢς, ἰοτῖδ σοαϊμοτιηῖ 

ὐυςκ Ἰεέλομε5) Ηείν ἢ. 
ΧΙ]. Καὶ ἐπιϑ.-τ-αὖρὶ] κα μας εἴ 485 15 ἱπιευ ας ΕΣ ς3. ἐπι- 

ϑησει} ἐπιροπαὶ δἷδν. Οἰΐϊεον. τὸ ϑυμ. ἐπὶ τὸ αὺρ] τὸ πὺρ ἐπὶ 

τὸ ϑυμ. Ἱμεοάοχεῖ, ᾽ν (Ατ, ΝΊς. αὐ 1, (εἀ τὸ 5. ἐπὶ τὸ τ΄. ἴῃ Εά. 
ΗΔ. ἔναντι) ἐνᾶάντιον 158. ἡ ἄτμὶ;} ἡ νεφελὴ ὃς. ᾧς 

ΠΔΥ͂ΡΟ ὈΧτΔ πᾶπιϊ 130. ἱλαςήρ.} εχρετῖς ἁγιαφήριον δῖαν, 

, Μοΐί. τὸ ἐπὶ] τὸ ον σπὶ ὃ: τῶν μαρτ.} τοῦ μαρτυριου 15. 
τῶν μυςηριων 19, 1ο8. ἧς οὔληι ἵπ τεχῖυ, δὰ τῶν μαρτυρίων ᾿πᾶΥρῸ, 
118. ἡ δονεπι δῖαν, Οἰϊγος. ἀποϑανεῖται) ἀποϑανεῖτε (οπηρὶ. 

ἈΠῊ. Σ-: 

ΧΙΝν. λήψ.} εαρίαι δῖαν. Οὗἶτορ, καὶ ῥανεῖ} α χαὶ Θεοῖς. 
εἰ ἤέλίει διαν. Οἶτοσ. τῷ δακτ. 15} αὐτου το, ςῳ 6, ς8, 
739. 76, 8... τού, 1τοϑ, 118, 128, 134. Ηεΐνοι, ΑἸὯΡ. 1. 2. Οεογν. 

Ἀπ. 1. αἰἴᾳυς, Αγπι. Ἐ6. -Ἑ Ἰάδπι ἴῃ σπαγδές. ποτ ΑἸεχ. »πμαμῆ 
(μιιε) Οορῖ. Ατγαῦ. 3. ἱλαςήριον] Μυσιαφηριον τό, ς3,) 64. ΑἸά. 

ὐγ. ΑΪΑ 1, ρασπῖε Ἱεουμγδα, 371. ἢς ἴῃ τεχῖι, δά λα ({οἰ]. υἵ ἰδρεγε- 
ἴοΓ ἐλαφηριον) πλαγρο, 130. ὀχρείπιϊς ὡγιαςήϑιον δίαν. Μοᾷ. ἱλα- 
σηριον---), αφηρίου } κα ΡοΙξγεπγιπι εἴ 4ιια [5 ἰητεηζδοεπὶ Οντ. ΑἹ. 1. ς. 
ἰλαφηρίου) ὠγιαςηρίον ἐχρήπνς 5᾽δν. Μοί. ῥανεῖ 2] βᾶντιει 
:ς. χαὶι ρᾶψει ζ70 73ν 77» 859) 130, 131... (ὕἰἡἵ. Νίς. ΑἸΡ. τ. 2. 

δίαν. πῃ. 1. αἰἴβαυς. πῃ. Ἐἀὰ. , 64. Οορι. ΔΑιρῦ. 5. (ἀπὸ 

τοῦ αἷμὴ τῷ ϑακτ.) κα 72, ῆς. τξ αὐτοῦ Ψ]], Χ, τς, 18, 30, 32, 

2) 53) 54) 4) 57γ) 45» 505) 04) 723) 74. 70, 77» 84, 8ζ, τού, τοϑ, 
118, 1295» 130) 131, 134. (ομηρ!. ΑΙὰ, 1 ἰρῦ, Ολι. Νῖς, συγ. ΑἹ: 
ϊ.ι ς. Ηείγεῃ. Αὐαῦ. 1. 2. ϑδίαν. Μοίᾳ. Οτούρ. Ασγιη. τ. Αἰ 4016. 
Ασηι. Ἐάὰ. 

ΧΥ. σφαζει} Ἱμρμίει ϑίαν. Οἴτχος. Υ, χίμαρον] Τ. τραγὸν 

τὖ, 20, 26, 32, 52) 54) 57, 2) γἢ,) Υ}9 82) 1641 ΑἸὰ, αι. Νῖς. 
δῖαν. Μοίᾳ. τ. τρᾶγον ἴῃ [ἔχίιν, [16εἰ χίμαρον πιᾶῦρο, ὃς. τ. τρᾶ- 
γον ἴῃ τέχῖι, ΤΕ χιμάρον πιδύμο ὑΓΠῚΔ τπᾶηι, 130. τι τράγον Ονγ. 

ΑΙ. νἱϊ, Ῥᾶττε που 4, 299. τὶ αὶ υὐγαη οι, νὴ, ρανῖε ἰξοι πη Δ, 304» 
εἴ Βαῦεῖ 810] ἱἘρε υἱὲ αἵ, περὶ ἀμ.} σὶρι τῆς ἀμ. 11, ΧΙ, τς, 

18, 325 ζ3) 5ς,) τύ, ς7,) ς8,) 74. 75. 77ν 8, 85) τού, τοϑ, 128, 120, 
124. Οὐρὶ. Αἰΐεχ. Τιρῖ, δῖ, Νις. ΑΡ. 2. ἧς Ογγτ. ΑἹ. ᾿, ραπε 

“πουπάβ, 471. Ἐἐῷ ἈΠὀῚ τεῷ (ετὶ εἴ 4101] χυοφὰς υἱἴ Καῖ. τὸν περὶ 2} 

τον ἥαρα 1], Χ, τς, τ, 29, 30, 32) 54.) 55) 57. 58) 50.) 629 71) 73» 
γ4γ 75. γύς 77, 84.) 8ς, 1ού, 128, 131) 134. ΔΙά, 1ὐρί, ὅς. Νὶς. 

ἢς ντ. ΑἹ. νἱ, ρατῖε Ἰδουηάα, 121) 126, ἴδ αὶ υἱγαπχιε νἱϊ, ραῖτε 
[εουιγἦδ, 299, 204. 

Κυρ. νγ. ΑἹ. 1}, ρατίε ἰδουηα, 3719 16 4101 υὐ Ψαΐ, εἰσοίσει] 

οἰσει 3) ςζ6, ς9. ἔς ἴῃ σδαγϑέξ, τηΐποῦς ΑἸοχ, οισουσιν 111. ἐηίέγαι 
51αν. Οἶτοσ. τοῦ αἷμ.] απὸ τοὺ αιμ. μτῖπιο, [δ πυης ἀπὸ ἀείο- 
ἴπ) 11. ἀπὸ τοῦ αἷμ. ΑἸ]4. δῖαν. Οἴἶτορ. Θεοῦ. Αὐπι. 1. δἰ Π4υδ. 
Ατπ. ΕἘἀ. ρας ἀπὸ υποὶβ ἱπεΐυζηπι ΑΙόχ. αὐτῷ 15] -Ἐ ἰλίδης 
Αττη: 1. ἈΠ ίαιε. Ατπι. Ἐά. καὶ τοιήσ.--- μόσχον] αὶ Ββαὸς εἴ αι: 
ἢ5 Ἰητεηασεης αντ. ΑἹ. νἱ, ρατίε Τδουπάα, 1526. νἱϊ, μαγῖς [δοιιπάδ, 30... 
δὶ [101 : (δὲ εἴ μαρεὶ 410]. τσοιήσε! ]} Κάεῖαι δαν. Οἴἶζγορ. 

ῥανεῖ ) καὶ οὐπὶ 144. 72. εἰ Μιήϊοε δῖαν. Οὔτορ. 
"αηχμῖπε δῖαν. Οἴἶγος. ἐπὶ τὸ ἱλ.} , ς8. τὸ [λ.-ίλαςηριε) 

α Ῥοιεγεπυιῖηι εἴ αι [5 ἰητοτίασεηῖ ς4. τὴν βάσιν τῷ ἱλαςηρίᾳ Ογτ. 
ΑΙ. νἱϊ, ρατῖε Τδσυηάδ, 299, 304.) {εἀ 4101] υἱὐ ΝΑῖ. ἐλαφήριον] 
Ἔ κατὰ ἀνατολὰς 109.» 108, 118. αγιαςήριον Ἔχρεϊπηῖς δ[αν. Μοίᾳ. 
τοῦ ἱλαςηρίον}) κα 75- τα ΜυσιαςηριΕ 53. Ἔ ρᾶνει τ9, το, τ δ. 

ΧΥῚ. ἐξιλασ.} εχρτγίπις ἐξιλάσηται δν. Οἴτου. τὸ ἅγιον] 
αγιον αὙμων ςς. ὥσερι τῶν ἀγιων ξ45) 73. ὙΠεοάοτειῖ. ἴῃ (δῖ. Νίς. 

δι 1. ὥς πιᾶγγοὸ Χ, ὃς. 1ἱρῖ, ἐπὶ τῶν ἁγίων Ογτ. ΑΙ. νἱῖ, ραγῖς 

(εουπάα, 290, δά 4110] αἱ Ψαῖ. “»0 μαπδιις ([δὰ ποίας 'ἰθ ὑπὸ (σά, 
Ογατο επηεπάαιοτγε τὸ ἅγιον (1) Αὐρ. « “αμδις (αμόζογμμι δἷαν. 
καὶ ἀπὸ) α καὶ τς. αἀϑικημάτ.} αδικίων ςς. αὐτῶν 1] α 9 

γς.. κ φυοαιε Τβιεούοτγεῖ. ἴῃ δὶ. Νῖς, δά ἴ. παπὶ Ἰπίεγιϊς Εσποῦ 
Ὁ 015 ΠΟ] ΠΙΠῚ. τ ρὶ] καὶ περι ΧΙ, 1ξ) ςς. Ατ.δῦ. 3. εἰ ῥγα- 

ταις τὰ υη0 ἰοςο, (δὰ ποι ἴῃ Α1115,) Αισ. χαὶ ἀπὸ 74. 76, 84) τού, 
134. ἐπὶ Ογε, Αἱ. νἱ, ρατῖε (που πάλ, 121, [δὴ ΑἸ1δὲ αἱ Ναῖ. 

τῶν 29] ανυτου 1]. αὐτῶν ἴῃ οδδναξζ. πιΐποσο ΑἸοχ. ὅτ] ουτως 

ΝΙΙ, Χ, 16, 18, 64. 72, 7.) τούς 130, 131) 134. ΑΙοχ. ποιήσει] 
ποιήσεις 71. εοάοτεῖ. (1 Οἱ. ἔπὰ τοοιήσει ἴη΄ Ε΄.) ἱ, 202. τῇ 

σχ. τῇ ἐκτ.} τὴν σεῆνην τὴν εχτ. (δοσεηΐαπι οἰγουπιῆςδχαπ), ρὸ 
ἸΠΟΓΟ, ΡΙῸ ἤφψῃο οδίμις ἀοοι νι! ἱπιε]οχὶς 1 ἰδγατγίι5) ς 3. τῇ 
σκηνῇ 7 ἐπ εοπίρεῦμ ᾿αδενηαομ Αταῦ. 3. ἐμ Ἰαδενγπαςμίο σὐῦι αὐπίουϊο 

Αἴπι. 1. αἰϊΐφυθ, Ασα. Ἐα. τῇ ἐχτισμ. ἐν αὐτ. ἐν μ. τῶν ἀκ. 
«ὐτ.} συνοικησάση αντοις ἐν τοις μιασμᾶσιν αὐτῶν πιδτρο Χ. τῇ 
ἐκτισμένῃ) τὴ κατασκηνουση ΠΙΆΓΡΟ ἈΥΝΠΙΔ Ππιᾶπὰ 120. οχρηπηιηζ 
τῇ χεχτημένῃ Αττη. 1. αἰϊΐχις. Ασπη. 4. «οἰγῥεαιὶ (Τα ὐενπαςκὶὶ {ς}}.} 
Αι. 3. ἐν αὐτοῖς) α 3. Αγαῦ. 1.2. κ ἐν 64. Αἰά. 

(πς) ς6. (πρὶ. ἐπ γιράϊο ἐἰίογμηι εἰ Αταῦ. 3. τῆς ἀκαϑ.} τῶν 

ἀχαϑαρσιων 74, 76, 84. τού, 134. αὐτῶν υἱ[.} α Οεοτσ. 

ΧΥΠ. τᾶς ἄνθρ. ἐκ ἔς.1 αὶ πᾶς ΡΙεο 1, 484, 683, ό8ϑρ. Οήρ. 

4ιοᾳια, φυδηζαπηι νἱἰσίιγ εχ νεγποης 1,Δπα ΕΙΟΠΊ 25 ̓χ. ἴῃ Γ,νίζ, ρ, 

3.4, ττᾶς ποι ἀρπονῖ, τὴ" πρό το Οεογρ. ἔςαι]) οὔο δῖαν. 

Ά 

χαὶ 
“Ὁ 5 

τὸ αἰμαᾶ οἷς. ἡπ 

᾽ 
ἀν" 

Οἴιοσ, εἰσπορ. αὐτοῦ  } κα αὐτὰ ςΆ. ἐξιλ.} ἐξιλασεσϑαι τς. 
Ἔ αἀντω ς3. εἰ  γοῤῥιίανε Ατλ. τ. αἰΐίημε. Αττῃ, Εά, ἐν τῷ 
οἱγ.} α 53. εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ΟἸ γί, ἴἴ, 361. ἕως} ὡς ΗΙ. 

ἔν. Κυρ.] α 58. “α ργαπητῖς ΑἸεχ. ἕν. τὸ 

ἐν τοιξ" 



ΛΕΥΙΤΊΙΚΟ Ν. 
Κεῷ. ΧΥῚ. 

ἀγΐω, ἕως ἂν ἐξέλϑη: χαὶ ἐξιλάσεται περὶ ἑαυτοῦ, χαὶ τῇ οἴχου αὐτοῦ, χαὶ περὶ πάσης συνα- 

18 

10. 

20. 

2]. 

42. 

23. 

24 

γωγῆς υἱὸν Ἰσραῆλ. Καὶ ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον τὸ ὃν ἀκέναντι Κυρίον, χαὶ ἐξιλά-- 

σεται ἐπ᾿ αὐτοῦ" χαὶ λήψεται ἀπὸ τῷ αἵματος τὸ μόσχου, καὶ ἀπὸ τῇ αἵματος τῷ χὶμάρε, χαὶ 
» ’ δ)Ὺ}ῤλπς"ς Ἁ, »’ ἰωὲ γ, ’΄ 

ἐτιϑήσει ἐπὶ τὰ χέρατα τῇ ϑυσιαςηρίου χύχλῳ. Καὶ ῥανεῖ ἐπ᾿ αὐτὸ ἀπὸ τῷ αἵματος τῷ δαχ-- 

τύλῳ ἑπ]άχις, χαὶ χαϑαριεῖ αὐτὸ, χαὶ ἁγιάσει αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀχαϑαρσιῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήῆλ. 
Καὶ συντελέσει ἐξιλασκόμενος τὸ ἅγιον, χαὶ τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου, χαὶ τὸ ϑυσιαςήριον, καὶ 

. οι» "᾿ Ν ΄ Ν ΄ Ν » 
ππερὶ τῶν ἱερέων χαϑαριεῖ" χαὶ προσάξει τὸν χίμαρον τὸν ζῶνται. Καὶ ἐπτιϑήσει ᾿Ααρὼν τὰς 

γεῖρας αὐτὰ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῇ χιμάρου τῷ ζῶντος, χαὶ ἐξαγορεύσει ἐπ᾿ αὐτῷ “πάσας τὰς ἀνο- 
4 φΘ ε“"" 3 ων ’ἦ ΙΣ , »0 ») 3 “ὦ » 

μίας τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαὶ πάσας τὰς ἀδικίας αὐτῶν, καὶ πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν' χαὶ ἐπι- 

ϑήσει αὐτὰς ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῇ χιμάρου τὰ ζῶντος" χαὶ ἐξαποςελεῖ ἐν χειρὶ ἀνϑρώπου ἑτοίμεα 
εἰς τὴν ἔρημον. 

ἐξαποςελεῖ τὸν χίμαρον εἰς τὴν ἔρημον. 
Καὶ λήψεται ὁ χίμαρος ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὰς ἀδικίας αὐτῶν εἰς γῆν ἄξατον" χαὶ 

Καὶ εἰσελεύσεται ᾿Ααρὼν εἰς τὴν σχηνὴν τῇ μαρτυρίου, 

καὶ ἐχδύσεται τὴν ςολὴν τὴν λινῆν, ἣν ἐνδεδύχει, εἰσπορευομένου αὐτῷ εἰς τὸ ἅγιον" χαὶ ἀποϑή- 
ιν" 9 ἴω: 

σε! ἄντην ἐχεί. 

ἴως 'π εἰαγδλός. χΐπογς Αἴοτ. καὶ ἐξι»..} ωα χαὶ φὸ: ἐξιλ. περὶ 
ἐχντου) ἐξιλ. πρὶ αὐτὰ {0 Χ, τς, 16, 18, 10, 64. 72: 8:) 136, 111. 

Οσπην. Αἴοχ. 1.0΄. (ὑκι. Νῖς. σῖρι αὐτου ἐξζιλ. ςς. ἑαυτι--- 
αὐτοῦ 5] α μοηειπιην εἴ ιν ᾿ὶς ἱπιεη)αοςπῖ ὅρου 112. καὶ τὰ] 

καὶ περι τὰ ζ7γ γχ4. τοό. τοῖν. Ασππτ. 1. αι. Ἄγην. Ἑά. 

τοῦ τὴ (χιτὸυ ΝΠ], τῳ, ς8, 82. 128. ΑΙ. δῖαν. Μοίη. 

πιρὶ) καὶ ΧΙ. 11... ταῖσι, 10. Αγππ τ. σ΄. συνχγ.) σ΄. 
τῆς σινγαγ. ΧἼΠ, τό, ς᾽, (8, (9, 73, 77. 130. 111. τῆς συν, π΄. 72. 

τῆς συνκγ. ἴληῖιπη 19. ἤχχλγδιας πιαγρὸ 3: ζ, εἴ (ρτ ΙΔ ππληι}} 110. 

οἰῶν} ΑὟΤΙ, τό, 30, 52, 43, {τ τό, 48, 50, 64. 729, 77, 82, 8;, 

3 
ἀὺυ- 

᾽ 
χαὶι 

120, 131. (ἰοπη. ΔΑ. (λι. ΝΊς. Οορί, υἱοὶ ᾿μος ΔἸεχ. τῶν 
νεῶν πιῶγχο Βς, εἴ (ργίπια πιλπν}} 1 19. 

ΧΝΠΠΙ. ἐξιλεύσ.) ἐξιλάσεται αι. Νίς. ΟἸγΥ τ, 3δο. τὸ 

δ᾽) α ὃν 4. τύ, 71, 72, 74, 7.) 76, τού, τοϑ, 118, 110, 134. Οσπηρί. 
Γυνή. ]. ς. Οντγ. Α]. ἡ, γασῖε ἐσευπάλ, 371. Αππ. 1. δἰῆσιις. Ἅπη. 

ἘΔ. ,, υϊπιπιχὺς 51. ἀπκν.} ἵναντι ς4. )ς. ΟἸγΥζ 1. ᾿ς. ἐγω- 
αιον τς. καὶ ἐξιλ. ὑπ᾽ αὐτ.}. ..γ1.. οἱ ργοριία ἄς. δῖαν. Οἴτος. 
ἐπ᾽ αὐτοῦ͵ ἀπ᾿ αὐτου {Π], τ9, 29. σιφι αὐτοῦ Ν]]. Θεοῦ. ετὶ 
αὐτω τό. επ᾿ αὐτο ς3, 1190. (οπη, ἐπ᾿ αὐτοῦ, (οὐ ἐπ᾽ ἴπ εἴαταθ, 
τοίποτς, Αἰεχ. ἜἼχργην ἐπ᾿ αὐτῶν Ατπι, 1. λήψετ.) “πρίαν δῖαν. 

Οἤτυς. ᾿αἷμ. ι"τοαΐμ. 1}, αἰϊετιῖγ, εἴ ηυπ [15 ἱπισδοεοὶ ς1, 
ςό. καὶ ἀπὸ τὰ αἷμ. τὰ χιμ.) α Ατπιεπὶ (οήδ. αψυί. χι- 
μαᾶρου} τρχγου τὸ, το. 29, 30, 32, (2, ς4) 47, 73» 75. 77ν 83) 85) 
1Ἰοϑ, τιϑ,.130., 111. ΑΪ4. ὅλ. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. χιμάρου 'ἰπ πιλγῇ. 

8ς, εἴ (ρει πιλπῸ}} 130. ἐτιϑησει} α δὶς τό. ἐσροναν δῖαν. 

Οἴἶτος. κύχλυ] Φ ἐπιϑησιε 16. κύκλωθεν Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖς 

ἐεευιϊκία, 1.γ,1. 
ΧΙΧ. Καὶ 1]. Ατρθ. 1. ῥιτνῖ] βώϊει 5ν. Οὗτος. ἐπ᾿ 

αὐτοῦ) ἐπ᾿ αὐτου μήπιο, {πὶ ρμοβοι νυ ἐεἰκῖυπι, Π]. ἐπ᾿ αὐτοῦ Αἴεχ. 
“τ᾿ αὐτὼ τό, ς5, 111. (ὑπι. Νὶς. δβιν,. Μοίᾳφ. α ἐπ᾽ (πε) 18, 128. 

« υὔυπιηις γ5. αἀπὺ τὰ αἷμ.) ρμοηὶς ἢαιπι ἀπῖς χαὶ καϑαοιῆ, 
“5. Ἔ Μέας Αὐππς τ. αἰίφυς. Ἅπη. ἙΕὰ. ϑχχτυλ.} -Ἐ αὐτοὺ 

ΥἹ], Χ, τς, τό, 18, 10). 30, 52, 43») 54. 47ν 48, 9, ὅῳ 72, 73, 74. 
“ς, 7)», 84. 8ζ. τού, τοϑ, 118, 128») 119, 110, 111, 134. (οηιρὶ. 

ΑΙή. 1ρή. (χι. Νις, Οὐ. ΑἹ. ἱ, ραστε ἐςευπάλ, 3γ)1. (ομῖ. Ατδῦ. τ. 
ἅ. 1. Αγην. 1. δῆϊαυς. πη. ἕά. -Ὁ ἰήεην ἴθ οναγαόξ. πιίποῖς ΑἸοχ. 

ἐπῆαν ..} . 73. καὶ καϑαριεῦ]} καὶ καϑαρισει ςς. Οντ. ΑἹ. 1. ς. 
κα χαὶ :8. 4:7. αὐτὸ}, αὐτὸ )ς. Αυγ. ϑίαν. Οὔτυς. αγ. τὸ 
(6ς) 19, 108. τὼν ἔρι α τὼν ζο. Αἴεχ. β 

ἐξιλασκ.} ἐξιλασκομενον (ἢς) 18. 
κισϑχν Αὐτῃ. τ. αἰδίψυε. πη. Ἐλ. 

ἐχρήπταπι τοῦ ἐξιλασο 
τὸ ἅγ.} Ἔ ἐἰογανε ϑῖλν. 

Οἤιορ. τὸ ϑυσιας.}) το ἰλαφζηριον 22. ἰἀγβαβετιϊ ςὰπὶ ἀτόςυϊο 

ον. χαὶ Μ΄. τῶν ἱρ. χλϑ.} α .8. Ανδῦ. 1.2. “ ῥγβεπῆεῖς 
Αἴοχ. καϑαριι} καὶ χαϑ'. ς3, 6. (οπιρί. καὶ προσάξει) 
“ἰ ᾿Ααρὼν ὕποῖβ ἱποϊυΐαπι ΑἸεχ. εἰ αβεται ϑῖαν. Οἴἶγος. δόσε συπὶ 
(44. ἢοη {08}οἰς ροίξ Ῥασῖεπι σοπιπιδς δηϊεοούεπῖετῃ Ἠεγοῖ, ας 

βαρον] τράγον τό, 10, 30. 30, 32, ς2) (4) 47, 73») 74. 77» 83» 85, 
τοϑ, ε18, 110, 131. Α΄. (λι. Νὶς. ϑδίαν. Μοίᾳ. Χιμᾶβον τῆᾶτρο 

ὃς, εἰ (ρείπιδ πιλη!}} 1306. τράγον τηλγρο Εἰρί. 

ΧΧΙ. ἐπιϑήσει 1} τροσαξει 11. ἐπιϑήσει ἴῃ εἰατδᾶι. τγϊποτε 
ΑΙεχ. ἐρηροια ϑίαν. Οὔτσυν. χῆρας} ὃνο χερας ΝἯ, Χ, τό, 

18, 30) 52, ςό, ςγ, τς, 595) ὅῃ γ2γ 73, 27. 82) 85) 188, 129, 130, 

Καὶ λέσεται τὸ σῶμα αὐτῷ ὕδατι ἐν τόπῳ ἁγίῳ, χαὶ ἐνδύσεται τὴν ςολὴν αὖ- 

111. (οηιρῖ. 1ρῇ. ΤΑ. Νὶς. Ονγ. ΑΪ. ἱ, μασῖθ (δου 3, 3521. Οορί, 

δῖαν. Μοίᾳ. Οεοτσ. ργιπιτος δύο ἰπ οἰαγβᾶι. πιποτε Αἰσχ χι- 

βάρου 1, 1] τραγὴν τό, 10, 20, 30) 32, 53. 54.) 57, 73ν 735 77» 
8:, ὃς, τοϑ, τι8, 110, 1311. Αἰά, (δῖ, Νίς. δῖαν. ἡ. χιμρα 
πγάγσο ὃς, εἵ (μεῖπνα πιᾶπι) 130. τοῦ ζῶντ. τ" --τοῦ ξῶντ. 25] 

. ἃ«ιἰτεγυῖγα εἰ φυς ἰδ Ἰυϊεήδοεης 72. ἐξα γορ.} ἑπενεχϑήσονται 
αὐτῷ τασχι τπλῖσὸ ἴἰρί, γεύγηψεαι 853αν. Οἴζος. ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ 
αὐτὼ γ2. τῶν υἱων] κα Τῶν 72. καὶ τοάτ. τ᾿ -πτχχὶ τᾶσ. δ᾽] 
α Αἰτετυῖγ. εἴ 4055 1ἷν ἱπιοπσοηϊ 72. αἰϑικίχς] ατοπιᾶς πᾶγρο Χ. 

1 ἰρί. αὐτῶν ι' ---αὐτῶν 25] α αἰθεγαῖγ. εἰ 4ι15: ἰ;5 ἱπτετδοεπὶ 1 ς, 
ς8. λι. Νίσ. «τἄσας 3} ιοό. ἐπ ιϑησει 2] ἐπιϑηση 110. 
αὐτὰς} αὐτὰ ((ς) Οοπιρί. αὖτ. ἱπὶ τὴν κιΦ.} α (0) 13:. 
αὖτ. ἐπὶ τὴν κ᾿ τοῦ χ.}) α τ6, ς7. τοῦ ζῶντ. 4"}]., ς8. - ἔὍρεα- 
πιτιῖς ΑἸεχ. -Ἐ καὶ λειψεταν (Πς) ὁ τρὰγος ἐῷ ἑαυτῶ τὰς ἀνομιας 
ἄντῶν εἰς γῆν αῷατον ἡς. ἐξακ.--ἰξαπ. ἴῃ οι. 22} α αἰϊοσγυῖ. 
ἐἰ 4ιπ ἰἷὶς ἱπυεαοεηξ 19, 108. ἐξχπος.) ἘΞ τὸν τρὰγον )ς. 
Ἢ ἡϊεε Αταῦ. 1. οϑδαι δᾶν. Οἰζροσ. ἐν Χ: αν. ἈΡΣον 

ἑτούμου) ἐτοιμὸν 43, (6. . 75. χαιριμου τλανητεένοντος ΠΙΆΓζΟ Χ, 
1Ἱρί. 

ΧΧΙΙ. ὙΤοίμπὶ σοπιπὶδ (νιε μοίδ ζῶντος 25 ἧπ ςοπι. 21) α )ζ. 
λήψεται!) α, [αἱ (ιρρίεταπι εἰ λαδων δ ἀἴα πιᾶῆυ, 106. χίμαρος 
τραγος τὖ, 19, 30.) 30, 32, 52, ζ4γ ζ7, 73) 26» 77. 83. 85, 1τοϑ, τι, 

130, 131. ΑΜ, Οαῖ, Νῖς. 854ν. Μοίᾳ. ΤἈἨεοάοτει. ἱπ σαι. ΝΊς. ἵν 
τοόό. χιμᾶρος πιεγρὸ ὃς, εἰ (ρτίπιᾶ πιλπι} 1306. ἐφ᾽ ἰχυτῷ} α ρή- 
πιο, (δὰ ἐΦ᾽ ἐαντε {υρρίενὶς Αἰἰα τηλπῦς, 16. εφ᾽ ἐχυτοῦυ τού. επ᾿ 
αντω ςς. α Οὐδ. τὰς ἀϑικ.) τὰς ανομια: Χ, τό, 18, 209, 2, 

43, (4, (6, ς᾽, (9, 64, 72, 73, 74. 76ν 82) τού, 1218, 120, 130, 13:1, 
114. (οιρὶ. Αἰ4. 1ἱρί. Οδς. ΝΊς. ὙΤπεοίβογεῖ, ]. ς. Ογγ. ἈΠῸ ραγῖς 
(δεικία, 371. Αγσν, τ. αἰϊίαις. Αγπὶ. ΕΔ]. πασαΐ τας αδικι τς, «8, 
Αγαῦ. ι'. 2. γῆν ἀφ.) τὴν αὖ, ΧΙ, τς ΖΠοοέογοεί. ἰ. ς. Ο γε. Αἱ. 

,, ς. εἰ νἱ, ραγδ (δου πα, 122, [ὰ γὴν ἄς. Αἰἰθ. τοπὸν αὖ. τό. 

ἄξατον) συγχοιριβένην ΠΙΆΓΡΟ ὃς. καὶ ἐξα τ.) α ΟὔΠπΠῚ ἴᾳῃ. 2. 

χίμαρον) τραγον τό, 19, 29, 39, 33, 42, 54) 57, 73) 73» 77» 83, 8ς, 
1ο8, 118, 110, 131. Αἰά, (ας, Νῖο. δίαν. Μοίᾳ. χημκαϑον ΤΑΓΣῸ 
8ς. -Ἐ υἱροπίαρε οὐπὶ διτίουϊο δίαν. Οἰϊορ. τὴν ἔρημ.} γην 
αἴατον ς1.9 τό, 129. (Ιοηρί. 

ΧΧΊΠΙ. Καὶ εἰσελ. ᾿Α5ρ.} αὄ 74. 76, 134. 
(εὰ παρὸ εὺ δῇκ πιδβῶμ βαθεῖ καὶ ελϑὺ, τοῦ. 
ϑίαν. Οἴτυς. ἐχϑύσ.} ἐχκαι δίλν. Οἰΐτογ. 
τὰ φαρια τὰ λευκὰ ταλτρο Χ. 1ρί. 

α Πὕοφιιε ἴῃ ἰδχίι, 

εἰσελεύσ.} ἐκίγε 
Ἁ 4 

τὴν ς. τὴν λιν.] 

σολὴν] - αὐτοῦ 19, το, 
118. τὴν λινῆν] τὴν λιϑὴν (8) 29. κα Οορί. ΑΓΆΡ. 3. ἣν] 
α ΧΙ. ἐνδιδόαε.} ἐδεέδυκει )ς, γ6, τού, 1234. οδέδωκει (Πς) ςΆ. 

ἐνεδεδυκει τς, 12, 54. ΑΚ]. ενεδιδυσκει (Πς) γ7. εφϑδεδοικει ρτΐπιο, 
(πὴ οοιτοῦτον {ἰζετὶβ ἄρῖε Διργαίοτρεῖς ἰεχεπάιιπι ηΠῖ: ανεδίδυκει, ΜΙ]. 
αιδιδυκει (α«) το. ϑιδύκει Οσηψὶ. ἰκπορ. αὖτ. εἰς; τὸ ἅγ.} εἰς τὸ 
αγ. ὥσπορ. αὖτ. 30. . ἐκπορ. αὐτῷ} α αὐτὰ 77. εἰσπορενομένος τ 
ς49 7ς. Οἴκηι. ΑἹ. όγο. εἰσπορευόμενος χὐυτὸς Οοπιρ. τὸ ἅγιον] 
τὰ ἀγιχ το, 73ν 108, 118. ΟἸσῃ. ΑἹ. Ἰ. ς. ἀποϑήσει) αποϑη- 

σεται ΧΙ τς. αποϑηση, ει δὴ (υρτὰ ἰἰπολπι, 59. “σροπαιί ϑίᾶν, 
Οὔσοχ. αὐτὴν] «υταὰ το, τοβ, 118. 

ΧΧΙΝ. τὸ δῶμα) “παπκ, Ατδῦ. 1ἱ.ἕ 2. 
ἐκὰ θεῖ πιλζο 3 πρῆην ναὶής απαυδ, ΥΝ]]. 

αὐτὰ 7 .] α ἷπ ἴσχίῃ, 
. φῥ γιῳ} (ιπόϊιματις 

ν΄ ὁδία».ὄὕ δ “ 



ΛΕΈΥΙΓΙΤΙΚΟ Ν,΄, 
ΚΕΦ. ΧΥΙ, 

τὸ, καὶ ἐξελθων. πιοιῆσει τὸ ὁλοχαύτωμα αὐτῇ χαὶ τὸ ὁλοχάρπωμα τοῦ λαοῦ, καὶ ἐξιλάσεται 
περὶ αὐτοῦ, χαὶ περὶ τὰ οἴχου αὐτοῦ, χαὶ σερὶ τῇ λαδ, ὡς περὶ τῶν ἱερέων. Καὶ τὸ ςέαρ τὸ 25. 

περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἀνοίσει ἐπὶ τὸ ψυσιαςήριον. Καὶ ὁ ἐξαποςέλλων τὸν χίμαρον τὸν διεςαλ- 26. 
μένον εἰς ἄφεσιν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, χαὶ λόσεται τὸ σῶμα αὐτὰ ὕδατι, χαὶ μετὰ ταῦτα εἰσε- 

λεύσεται εἰς τὴν παρεμξολήν, Καὶ τὸν μόσχαν τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας, χαὶ τὸν χίμαρον τὸν 27. 
περὶ τῆς ἁμαρτίας, ὧν τὸ αἷμα εἰσηνέχϑη ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἀγίῳ, ἐξοίσουσιν αὐτὰ ἔξω τῆς 
ππαρεμξολῆς, χαὶ χαταχαύσουσιν αὐτὰ ἐν πυρὶ, χαὶ τὰ δέ ἕρματα αὐτῶν χαὶ τὰ χρέα αὐτῶν χαὶ 
τὴν χόπρον αὐτῶν.- -Ὁ δὲ χαταχαίων αὐτὰ, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, χαὶ λόσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ 28. 

ὕδατι, χαὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν. Καὶ ἔςαι τοῦτο ὑμῖν γόμιμον αἰώνιον 29. 
ἂν τῷ μηνὶ τῷ ἑδδόμῳ. δείάτη τοῦ μηνόρ' ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, χαὶ πᾶν ἔργον ἃ ποοιή- 
σετε ὁ αὐτόχϑων, χαὶ ὃ προσήλυτος ὁ προσκείμενος ἐν ὑμῖν. Ἔν γᾶρ. τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἐξιλά- 30. 
σεται περὶ. ὑμῶν, χαϑαρίσαι ὑ ὑμᾶς ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἔγαντι Κυρίε, καὶ καϑαρισ- 
ϑήσεσϑδε.. Σάδϑατα σαξδάτων ἀνάπαυσις αὕτη ἔςαι ὑμῖχ: χαὶ ταπειγώσετε τὸς ψυχάς ὑμῶν, 31. 

εὐπὶ ἃπιιουΐο Ατγηι. σ᾿ αἱΐψις. Αἰτῃ. Ἐά, ἐνδύσεται} ἐκδυσεται καυσ. ς23. κατακαύσεσ.) κατακαυσωσι ᾽ς. δίᾶν. Οἤτορ. αὐ. 
111. ἐνδύσεται π΄ οἰμαγαξε. τηΐπούς ΑἸθχ. ἱνάμαε ϑιαν. Οὗτος. τὰ .] ας, 54,» 75. “Ἔ ζω τῆς ταρεμξολης 30. ἐν πυρὶ] α ἐν 
ποιήσει} γαεῖαι! ϑῖλν. Οἴτορ. τὸ ὁλοκαύτωμα] τὸ ολοκαρπωμα Κ4, 75. καὶ τὼ δέρμ.} α τὰ 130. καὶ τὸ δέρμα 64, 82. κα καὶ 

1, ΧΙ, τ8, ς 9) 64, 74, )6,) 82, τού, τ28, 134. Αἰεχ. Εἰρί, Οορ. Οεογᾷ. φωΐ ἀμίενε ςοπιόηνὶ! ρείϊες Αταδ. τ... Ῥοῖτο, μαρεῖ ἱπ πιᾶγσ. 

τὰ ολοχαυτωματα τό, 30, 2, 73) 779, 8.) 130, 131. Οαῖ, Νῖς. τὰ [ἀτετῖ5 Ηςεργαϊοὶς Τορῦτη, Ομονοάσμν 130. 1 11}ΕγὰπῈ νογο ἤθη ἤδης, 

ολοκαρπωματα 29. Αἰά. οπῖμς ργδετοϊτς Ατδῦ. 3. τὸ ὁλοκαύτ. Ἃ{εἀ αἰϊαπι, ἰῃ δυ)υΐςς νοοῖς ἰμϊᾶο μαρεῶς οπιθεβ Κοπηϊοοῖτὶ Οοἕή, 
-- τὸ ὁλοκαρπ.} α ῥείοσα εἴ χιυαὲ ἰδ ἱπίοτασεηϊ 71. τὸ ὁλοκάρπ.) Ἐοπςε 'π Ἡεχδρ!!5 βιὶς δος τηοάο {οτῖρταπι Ηερταῖος, εἴ εχ 1ϊ5 ἦπ πιᾶτ- 
α 30, τού. δῖαν. Οὗτογ. τὸ ολοκαυτωμα Ψ]], ς3, ςς, τό, ς8, .9) εἶπες (οάϊοιπι Οτξοοσχιπ ἐς ἀεήναξμπι. αὐτὼν 1] α 1οό. 
785 108, 118, 129. (οπιρί. τὰ ολοχαρπωματα 29, ς2,) 57) 73» 770» ἄἀντῶν ομοιως σοιήτωσαν (0) 71. καὶ τὰ Σ κρία] Ν καὶ ιοό. καὶ 
8ς, 130) 131. ΑΙά4, (αἵ, Νς. καυτωματα ({ωἱ]. υἱ ολοκαυτωματαά τὰ κρεαταὰ ξξ, 84 130. εχρηπιϊϊ καὶ τὼ κρέα ά. καὶ τὰ κέρατα 

Ἰεγετγεῖι) σηᾶῦρο ργίηιδ πιᾶπιὶ 1 30. τῷ λαοὺ 10] περι του Δ. 30. (ας) Αταθ. 3. αὐτῶν 2] 72, τιοό. καὶ τὴν κύπρ.} α Αγδῦ. 3. 

α τοῦ 1Ιο8. “ἔ αὖτ τού. Οορέ. ομηπὶς ρορεϊί εἴως Αταῦ. 3. καὶ αὐτῶν 3] α 72. 
ἰξιλάσ.] εἰ ᾿νορἑεῖεε δῖαν. Οἰἶγορ. α' ββὸς ουτὴ 44. ΑΙΔΌ. 1. 2. ΧΧΥΪΙ. Ὁ δὲ κατακ. αὐτὰ} α Εἷς Αγ. 1. 2. εἰ φαὶ εγὶ ἐα 

περὶ αὐτοῦ} περι ἑαυτοῦ ΝΙΙ, ΧΙ, 18, 30, 54. 55, 9, 64, 128, 129. Ὅεοϊσ. εἰ φωὶ μγεί τα Αττη. τ. αἰϊΐαῃε. Ἄγ. Ἐά. ἱματια) 
ΡΥ, δίαν. αὐτὰ 45 τ αὐτοῦ ῦ 5] κα Αἰζεγαι, εἴ 428 115 ἱπτεζάσες “Ἐαντε ΠΣ, Χ, ΧΙῪ) ᾿ς, τό, 18, 30, 32) ζ2) 43.) τό, ς7, ς8, ςο, 64, 

Β' 3 Σξ9 88. ΑΥδΌ. 4. περὶ τὰ ο,κ.} καὶ περὶ ΝΙΙ, ΧΙ, ς3,) ςς, τό, ς7γη,, 72,73» 74) 78. 84γ.8:) τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 131, 134. 
59, 72, 73» 70» 84. ὃς; Ιού, 1οϑ, 13:1. Οοπρρὶ. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. ὕοπιρί. ΑΙά, 1ρί, (δῖ. Νὶο. Αγδῦ. 1. 2. δίαν. Οδοῦρ. Ασῃὶ. σ᾿ 

α τσερὶ ἕοπῖε 16. οἶκ. αὐτοῦ} οικ. ἑαυτε ΨΙΪ, ςζῷῳ, ζ9, 82, 134. αἰΐφιο. Αἰτη. Εά. λάσετ.} ἰαυει ϑϊαν. Μοίᾳ. τὸ σῶμα 
κ αὐτοῦ ΧΙ. καὶ π. τοῦ λ.} α ΠΙ. Βαδεῖ ἴῃ Ἵμαγαές. τηϊποε αὐτῷ] α 78) 75. πιᾶρμε εἶμς Ατδ. 1. 2. κάγμεπε εκ: ϑῖδλν. Μοίᾳ. 
ΑἸοχ. περὶ 3.1 α 30, ς3, σύ, γ2, τοό, 129. ὡἯ τερὶ τῶν ρ.)}) εἰσελεύσ.} ἱπίγει δῖαν. Οἴἶτορ. : 

᾿ απ ς]5 ἸΠουἀ ΑΙεχ. -Ἐ δεργεέεαίμς οἱ Οορι. ἰρὴ ἐδ ᾿ ΧΧΙΧ. ἔρςαι] ἔξω 121. τστοῦτο] κμ ργφπιτῖς ΑἸεχ τῶτο 

᾿ ν ΧΧΨ. τὸ είαρ] α (τὸ τεουγτεηδ ἢατῖπι ἐεβοϊ!ς ἔοστε Γἰργαηυμι) ὑμ.} υμ. τουτο γ2, 84.) τού, 134. Αχπι. τ. αἰΐφυς. Αττῃ. Εά. - ἦρε 
, κδ4,γ7ζ- τῇ φωὶ αἰϊαιμς οβ Οορι, τῶν ὧμ.} ἴπ' πυπν. Πηρυϊαὶ ἐς Ατὰῦ. 1. ἃ. αἰώνιον] Ρίεμε. ἀμππρυυης Ηἰς, εἰ δὰ ργαοκάεηκία 

δίδν. Οἴἶζορς. ὥνοῖσει] ται ϑίαν. Οἴτος. τεϊετιηῖ, Οομρὶ- Τρ. ἐν τῷ μην} εἰ ἱπ πποηίξ Ατδθ. 1. 2. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ὁ ἐξατν.)} . δ. )ς, 130, 131. κἂι πτόλιν ας, δικάτῃ τὰ μηνὸς} «111. Βιαδεῖ ἰπ οδαγαέξ. τηΐπ. ΑἸεχ. ποπ 18 ρίξης 
ἜΝ ζ9., 9 ἐξαπορελχομενος ἁμᾶ τω χιμάρρω (ας) εἰς αζαζηλ. τῶλῖρο Χ. ἀδμξηρυνηι δὶς Οοπιρὶ. Εἰἱρί. ἐἰ ἐπ ἀξεῖπια ἀο πιεηβς δἷδν. ἐπ ἀξείνια 

ἐξαποςελλόμενος τῷ χιμάῤῥω (0) εἰς ἀζαζὴλ πιᾶτρο 1ἰρῖ, φιὶαν- ἰϊεπεηβε Οεοῦγας. Ασα. τ. αἰΐαυς. πῃ. Ἐά. ἐπ δεεοίμια ργίπια οὐμε 
γι ἐρ ϑίαν. Οἴορ. εἰ φωΐ να (φυλῇ ἐξαποσέλων ἱερετιηι) (ης) Αταῦ. 3. ταπεινώσετε] ταπεινωσατε ΠῚ, ξ3) 74, τού, 134. ἽΣ- 

Ἀπη. 1. δἰϊΐᾳυε. Απῃ. 4. . «τὸν χίμ.} α.7ι. στὸν τραγαν τό, 19, κἄχωσετε ζ4. ΤΜμεοάογεῖ. πὰ (δὲ, ΝΊς. δ Ἰ. ῃς ἸΏΔΓΡΟ ὃς. χαχὼ- 

49) 30, 32) ζ2) 54.) 57») 73) 755) 7}. 83, 8ζς, 108, 118, 120, 121. ΑΙ4ά. σεται )ςζ. ὥς πιᾶῦρο ῥχὶπιᾶ πηλπὰ 130. κακώσετε. ἐχλιςευσατε 
(αἵ. Νῖς. δίαν. Μοίᾳ. χιμαᾶρον πιᾶτζο ὃς. διεγαλμένον) διαςελ- (πιιπὶ ἐκνησευσατε) πιᾶτρο Χ.  ταπεινώσβτε ἱπ οπᾶγαξξ. πλίποσε ΑἸεχ, «“- ͵  
λομένον τό, 10, 32, ζ2, 57» 73) 77». 130, 131. Οαΐ. ΝΝίς. δῖαν. Μοίᾳφ.α εἰ ἀμ αῤῥὶς δος. και ἱ τᾶν] α καὶ δοῦρ.ι ἔ ποιήσετε] 

ἀποςαλμενον (ἢς) )ζ. εἰς ἄφεσιν α 74. εἰς τὴν ἀφ. 74γ τού, 124. ου ποιησεται; (εὰ βιρεῖ αἱ {ιργαίς τρί. ε ργζπλᾶ τηᾶωυ, 1230. καὶ ποιῆσε- 

εἰς τὴν ἀποπομπὴν 4. [ς πιάτο Χ. εἴ ἔς, ἢ] φυοά α τὴν, Α΄τῃ. τ. ται 1Π], ζ9, 75. 8 ποιηθησεται τς). 30. τ ἐν αὐτῇ ΟἸυγί. 11) 36ο. 

αἰΐαυς. Απῇ. Εἀ,, τὴν ὡποπομπὴν γιατρὸ Σ ἡρί.. πσλυνεῖ } ἰσυεῖ προσχειται λατρευτον ἸΛᾶτρο Χ, οὐ πρόσκειται λατρευτὸν τηλτρο 
δίαν, Οὗτος. ἱμάτια! -ξ ἄἀντου 1], Χ, τς, τό, 18, 19, 30, «2, 1ρ, ποὴ Μαρία!ς ϑῖδν. Οἴτορ. ὁ αὐτόχϑ.] το: εἰ ἐπδίρεπα 
53) 16, ςγ, 58, ζ0, 64) 72, 73» 74, 7759 84) 8.) τού, 1τοϑ, 118, 128, Αἴν. 3. πέφμε ἐπδίρεαα ϑῖδν.. καὶ ὁ τροσ. ὁ ὥροσκ. ἐν ὑμ.} 

1205 130, 1319134. Οομρὶ. ΑΙά4.. βρέ, δ. Νίο. Ατδθ. 1. 2. 2. 8ῖδν. πιᾶζρο ενίῶ δὲ των αντιγρωφων Ἢ τῶν προδηλυτων τῶν προσκειμένων ἐν ΚΥΟΣ 
Απη. τ. Ἀἰϊΐᾳις. Αππῇ, Εά,, καὶ λύσετ.} καὶ ΧΙ. κι ἴαυοῖ δῖαν. υμιν 85, εἴ Φίήτηβ πιδη}}) 12. καὶ ὃ τροσήλ.} πέφες ργοζείγια 

ΤΕ δον 

τὸ σῶμα αὐτῷ κα 72. λαύτου ςζ. εαγπει ες δῖαν. Οἶτοῃ. πα ϑῖαν. τυροσκείμ.] ψαράκεια. τό, 32) ζ8, ς7» 77ν 131. Οδε, Νῖς, 
πῶς εἴως ταῦ. τ. 2. 59 εἰσελεύφετ.} ἐπίγοί δῖαν. Οἴτορ. ξ ὑρ τς “τς τοῖς. . 

ΧΧΝ]]. τὸν μόσχ,] ο τον μοσχ. ό{ᾳ. ΑἸά. τῆς ἀμαρτ, 1 . ἐξιλ.} σὰ Ῥγορί εἰ σεῖο Ἀδῃὶ 1. αἰϊΐαας. Ατηι. Ἐά. κα- 
τῆς τό, 18, 73, 131. χαὶ τὸν 25] καὶ ο τον 64. Α͵εχ. χίν βαρ]. ᾿ του χαϑ. ς4) 75. “καὶ κα. 8... ὑμᾶς} ἡμας ([ς) 131. 
μαρον] τροΐγὸν τό, 19, 29, 30, 32, ζ2,) .κ4,) ς7) 73» 75» 77» 83. 81ιχσ ἀπὴ τᾶσ.} τιερι πασ. ΟἸμγγί, ᾿, 26ο.ἁ α παφῶν ϑίαν. Οἶτορ. 
τοϑ; 118, 130,.131. ΑΙά. Οαΐ, Νῖο. ϑίαν. Μοίᾳ.  χρμαρον ΠλΆΓΡΟ. ὑμῶν 43} ἡμῶν (Π0) 131: ἔναντι) ἐγαντίον ΟἸχγί, ]. ς. Κυ- 
8ς, εἰ (ρεαπα πιᾶπ}} 120. τῆς ἀμαρτ. 4} α τῆς τό. - αὐτῶν ὍΝ α (ἢ) γχ. καὶ καϑαρισϑήσεσϑε) κομ καϑαρισθϑησεσΜαι 7 κ- 
1ρ ὧν] ὦ τς. τὸ αἷμ. εἰσην.} εἰσην. τὸ αἰμα. 1 ξ. αἷμα] κακαὶ Ν, γ1, 84- Οοπιρὶ. Ομγγῦ. 1. ς, 
“Ἔ αὐτῶν ἯΙ], Χ, ΧΙ, 15) τό, 18, 19) 30, 2) 44) ζ6, ς7, ςογύόᾳ, ΧΧΧΙ. Σᾳδϑατα] εἰ εγὶε ἦος φοὐὶτ (αδδαιμνα Ἀτὰρ. 1. 2. φασ- 
71, 72) 745) 73.) 76, 77) 82, 84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 129, 110. πίαπε ῥχφτρϊτιμ ΑΥπι, Σν Ἀ[ΠΠαυς. ἀτήῤον Βα. σαξθαάτων) (πό- 

131) 134. (οπρί. ΑἸὰ, 1ζρῇ. ἐξιλώσ.] αἰ ργεριεἰσιίρποης δῖαν... δαίογεη οο Αὐτὰ. 1. " ὥνάπ, αὗτ. ἔραι ὑμ.Ἷ εἰ εγῖε υοὐϊε ἐβα 
Μοίᾳ. ἐν τῷ αγ.] α ἐν 7 ζ. ὦ ἰρκκο (απῶο ϑίλν. Οὗἶτορ. ᾿- ἰξ. τγεφιὶοε την. 1. δὲ δὶ οοὐῆτ ἦος ἱπ γεφμίεσε Ατπαχοηὶ Οοἕά, 411. Αγπὶ 

οἷσ.} εὔέναπε 8ϊαν. Οὗτος, αὐτὰ 1] παντα.)2.. α Αἴ. 1. Εὰ. ἄἀγάπρυρις αὕτη! ΑὟ, ΝΠ, Χ, τς, τό, 29, ς2, ς7,) 59, 64. 

αὐΐαυς. Απη. ἔῃ, ἔξω -ἐν πυρὶ] ἐν τ. εἐξω τῆς παρεμθ, καται. 78) 73ν 77. 128) 131. (Οσοπιρὶ. 1᾿ρί, Οαῖ, Νὶς. υποῖς ἱποϊμαϊς ς2- 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦΟΧΨΝΙ. ὶ 

4 ΄ ΔΑ «, 4 ρ᾿ 

32. γόμιμον αἰώνιον. ᾿Εξιλάσεται ὁ ἱερεὺς ὃν ἂν χρίσωσιν αὐτὸν, χαὶ ὃν ἄν τελειώσωσι τὰς χεῖρας 
9 φπῷ ᾽ ϑ. ᾿Ὁ 3 ,΄ Ὰς ΝΝ Ν , ῪΗ ς “ 

αὐτοῦ, ἱερατεύειν μετὰ τὸν πατέρα αὐτῇ, χαὶ ἐνδύσεται τὴν φολὴν τὴν λινῆν, ςολὴν ἁγίαν. 
.»"» ΄ ᾿ "Ὃ ν “᾿ ᾽ “Ὃν ͵ ) ᾿ 

33. Καὶ ἐξιλάσεται τὸ ἅγιον τοῦ ἁγίου, χαὶ τὴν σχηνὴν τῇ μαῤτυρίου, χαὶ τὸ ϑυσιαςήριον ἐξιλασε-- 
οφ , ΄ ρ᾿ ᾽ 7 .»ν “ ΝΗ 

34. τι, χαὶ πσερὶ τῶν ἱερέων, χαὶ περὶ “χάσης συναγωγῆς ἐξιλάσεται. Καὶ ἐφξαι τᾶτο ὑμῖν νόμιμον 

αἰώνιον ἐξιλάσχεσϑαι ππερὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν" ἅπαξ τῇ ἐγιαυ- 

τῇ “σοιηϑήσεται, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 
ΚΕΦ. 
ΧΙ. 

᾽ ᾿ ᾽’; δ ΑΝ , ’ Ν » δ ", Ἂν, Ν ΕΝ 9 φο 

1.2. ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος τσρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τῃρος Ααρὼν χαὶ “σρὸς τοὺς υἱᾶς αὕτου, 
Ν “ ͵ εν » Ν ΝΣ » Ν 2. 2 ,᾿ Ν κε" Δ. » ΄ “΄ ΄ 

χαὶ πρὸς πσάν]ας υἱὸς Ἰσραήλ, χαὶ ἐρεῖς πσρὸς αὐτός" τῶτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐγετείλατο Κύριος, λέ-- 
Ψ »): σφ .- » Ν Ἃ, “᾿ ΄ κῷ φΖ » εῷὸοῪ 4 

3. γῶν, “Ανϑρωπος ἄγϑρωπος τῶν υἱων Ἰσραὴλ, ἢ τῶγ σροσηλύτων τῶν “προσχειμένων ἐν ὑμῖν, ὃς 

ἐὰν σφάξη μόσχον ἢ πρόδατον ἢ αἶγα ἐν τὴ “π“αρεμξολῇ, χαὶ ὃς ἂν σφάξῃ ἔξω τῆς παρεμβολῆς, 
ἐν ιν... δε κοι "γεν ἐκεί ΧΑ ἐν λξιολξρω να Ζ 7) ολ τεῥεως, δὲ σαβ “ φιλο, ΣΕ ΖΩΣ. 

ἀςπι Αἴεχ. α ἀνάπαυσις 3, (6, 129. Ατγαῦ. τ..2.Χὶ ἰάστν ἴδ τεχῦ, ρείπιδ πιδῆυῦ, 120. ἐξιλασισϑαι Οοπιρὶ, -Ἐ 2τοὸ γεσιΐοπε (ορῖ. “ κεν 
; γ, (4 σαδόχτα. σαξξχτων πιᾶγζο, ὃς. ΧΑ αὕτη 18, 10, 30,,7ς, 1.8, ἁμαρτιῶν) ακαϑαρσιων 75. αὐτῶν] αὐτουν. πριηϑήσιται] 

118. αὑτὴ ἔς.} ἐξ αντη ΧΙ]. ΑἸΔ. Οδοῦσ. κα ἴῃ τεχῖυ, (πὰ αὐτῇ καὶ ποιηϑησεται (ῆς, ἤπαῖ! (γ112δ4 νοςὶς ργασεάεητίς πιεπάοίε σερεῖα) 
ἐξ. ἘΔΌεϊ πιᾶτρο ργ πιὰ πιᾶπυ, 130. οΠο ἐν δίαν. Οἶτορ. ἔρχαι) 
ἐγιν Δ 11, τό, 29, 30, 52) 57) 72) 71. 7.4.» 77. 82) ὃς, 134. Ολῖ, ΝΙς. 

ἐξιν πιᾶγρο γα πᾶπὺ 1324. εὔχιν αὐτῇ τς. 6, 129. (ἰοπιρί, 

ὑμῖν} ἵν νιν ς, 77. ὑμὸν---ὐμῶν) α Ροῆτοιπιπι εἴ 4025 18 ἰῃ- 
το τοοηῖ 72. καὶ] α το. ταπεινώσετε] καχωσιτε ς. Τῆεο- 
ἐοτεῖ. ἐπ (ὐχῖ. Νὶς, δά 1. ὥς πιδῦρὸ Βς, εἴ (ρει πλπι}} 110, - καὶ 

19. τοοιησετε 'π ὑπὸ (οὐ. οἀ ποιηϑήσεται ἴῃ ΕΔ. Τ|ιεοαοτεῖ. ἷ, 203. 
τῶτο τοιηϑησ. ΟἸγῖ, ἴῃ δι. Νὶς. δά 1. Μω ὁοε (ορῖ. ΑΓϑῦ. 1- 

“αείαην ἀμς Ατδὺ. 3. γαείαπι δῖαν. Οὗτορ. καϑὰα) ον τρόπον 10. 

1ο8, 118. καϑαπερ ΠΝ, Ψ1], Χ, 18, ς3ν 54, τό, ς8, ςο, ὅ, 71» 

72, 73ν 74. 73. 76, 77. 82,9 τού, 128, 129, 130, 131, 134. (οπιρὶ. 
ΑἸεχ. (λι. Νίς. σμυγί. 11) 360. Κύριος) ἀπϊςυΐαπι ρῥγααιπὶξ 

κακώσίτι ςς. ὑλῶν, νόμιμον αἰώνιον. Ἔξιλ.} ὑμῶν" νομίμον αἰώνιον 

ἐξι).. ΑἸη. νόμιμον) - γὰρ 72. φνοπίαπε ρτγισιηιῖς Αἰπῃ. τ. 
πὶ γγατιττιι Οὐογσ. αἰώνιον} Ε ἔγαι ὑμῖν (τ, ᾿, 360. Ἐ οἵ 

“πὶ ἄπ: πὶ υεβγὶ! Τὰ ρταίς Γι ρεσηι ἃ ᾿γ πιὰ πᾶ Αγπι. 1. 

ΧΧΧΙΙ. ᾿Ἰζιλασ.}) καὶ ἐξιλ. ὃς, τό, το, 32. 54) 74. 7) 76, τοό, 

1οϑ, ι18, 114. (οιμηρί. (ὑχι. Νὶς. (ΟἸμγνί, ν᾿, 36ο. Αταθ. 1. 2. 3. 
οἷν, Οἰἶγομ. Οεοῦρ. Ασπι. τ. αἰἴᾳφυς. Αγπι. Εά. οἴ φυφβὴμ ει βγὸ ἐΐ 

δίαν, Οὗτος. ἘΞ 2τὸ γωπιδοας (ορῖ. ὃν τ᾿ -τῦν 2] α δε γ. 

Οεοζς. 

1. Καὶ) α πη. 1. αἰΐαυς. Απτῇ. Εἰ. Κύριος] ὥδεμ: οὐ 

διτιουΐο Οντογς. τρ. Μῶωυσ.] τω λίωυσ, ς2. Οὐοοῖγ. ἐμ Δῖφε 

Αππ. 1. αἰΐφιε. Αγπὶι. Εά. λέγων) “1 ἐϊεα Απτὰ. τ. αἰΐᾳυς. 
Ατπὶ. Ἑα. 

11. Λαλ.) Ἔα Ασαν. τ. αἰίαυς. Αγαν. Ἑά. τρ. ᾿Ααρ. 
“ατοπὲ οσὐπλὶ απίουϊο δίδν. δος. εἐαμε “ἤαγοπε Ατὐτῃ. 1. δ !αιις. 

εἴ αυδε 11. Ἰωϊοταςοηῖ 53, τό. ὃν ὧν χρ. αὐτ.} ον ταν χρ. αυτ. Αγχη. Βα. καὶ σ΄. τοὺς υἱὸς αὐτῇ, Ν᾿ κα τρὺς 19, 55» 75- 
32. φυαίμησνε νηχετ Ἠείγςἢ, αὐτὸν, καὶ ὃν ἄν τιλ.}) «29. «{ἰ ΑΙ εἰμι δῖαν. Οθο. εἰ πε β]ιὼς εὐκε Αττα. α. αἰΐΐφας. Αγηι. 

α αὐτὸν δίλν. Μοίᾳ. φαίζααφκε ἐοπίενπαίν: ἵκετ Ἠείγς, καὶ Ἑ4. καὶ τρΞ π. υἱοὺς Ἰσρ.)] α19, τοϑ, 118. καὶ πρ. τ΄. τῆς υἱες 
δν---ἐρατεύειν} καὶ οὐ ἐπληρωϑὴ ὁ τοπὸς μρατίνειν τηᾶγρο Χ. ἄς, πΙῇ Ισρ. Ν1], τό, 18, 32), 4. τό, ςγν, 64, 72», 73» 74. 75ν 81, τού, 129, 
ᾳυοά , καὶ πιᾶγρο [ρ. ὃν 2] ο΄ο8. ον τροπὸν 53. ὧν] 134. ΑἸά. 0 Ὺ πκαντας Αταῦ. τ. 2. εἰ οαπίόμ, Ἀμὼς 1},αεἰὰς ϑὶδν. “. 

ου ἐὰν 12. τιλειώσωσι} τελιωσουσι ({1ς) ς3. τελείωσει )ς. κχρὰ- Μοίᾳ. Οεοῖᾷ. εἴ ἐμπ οπιπίόες Μ]11ς ζβαοί Αταν. τ. αἰΐφυς. Ατπι. 
ἀά Υ᾽ ταιωσωειν ς-. αὐτῷ 1] αἰον τοϑ, 118. αντωνΥ͂. ρα- Ἑά. πρὸς αὐτ.} -Ἐ λέγων το» 118. ἐΐ ρος. Αγσπλ. «. αἹδὶ- 

τιύειν} τοῦ μρατ. ς4,) 1οϑ, 118. (οπιρί. -Ἑ αὐτὸν 71. ΑΙ4. ἐδ 
(εἰς) δἷαν. Μοίᾳ. μιτὰ τὸν τατ.) ἀντι τοῦ τῦατρος πιαγζὸ ὃς. 

4υς. Ατην. ΕἘή. τυτο--λίγ.} α μας εἴ 4υα: ἰϊς ἱπιεασςης Απηδτ. 
ἰνετειλ.) ἐλαλησε 82. λέγ.] εἰ ἀϊεεόαι Θεοῦ. εἰ αϊείε Αττα. τ. 

“.1 ρα,γον Ἐϊείγ «ἢ, ἐνδύσ.) ἱπάκναν δἰδν. Οἰδος. ͵λν ζολ. αἰΐαυς. Αγ. Εά. 

-προλ. 25} α ροϊεεινυτη εἰ χα: 5 ἱπιεγ)ςςηῖ ς 3, ς4. Αταῦ. 3. τὴν 11. ΚΑνϑρ. ἄνϑρ.] α αἰϊεγιιτη 18, 19, 53» 72ν 7... 1οῦ, 1τοϑ, 118, 
ςολ.} α τὴν το, (6, τοϑ. “ἕ αὐτοῦ ΟἸγ΄ Ι. ς. τὴν ς. τὴν 118. Οντ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε ρῥεῖπιδ, 3ς4. ἷ, ρατῖς (εουπάδ, 1 ς 1. τῶν 
λιν.} α τὴν δπῖς λινὴν ςό. τὴν λιν. ζολ. πιλζο Χ. - αὐτὰ ΑΜ. νἱῶν) α νἱιῶν (ἢ6) 121. «4 ΛΗ Απιδτ. δίδν. Μοίᾳ. ἥ--υμν»] 
δίδν. Μοίᾳ. λινῆν, ζολ. ὧγ.}) αγιαν' ζολ. τὴν λιγὴν 7, 76, 134. 
αγιᾶν" τὴν λιγὴν (Πς) το6ό. λινῆν τὴν ἀγιαν γολὴν τὴν λευχὴν 84. 
λιγὴν, γολὴ ἢ ἀγιὰ (ἔς) ς9. αἰ γίαν] τὴν αγ. τό, 18, 19, 29, 
10, ζ4,. 8, 6. 727) 77» 8:ν 131. Αἰα, 1ἱρί. (ἀξ, Νὶς. Ομ τ, 1. ς. 

ἥἢς πιᾶγρο Χ, 

ΧΧΧΙΗ. Ηος εοπιπιδ, οὐπὶ (44. φυς δὰ ο2ρ. χν]!, 129) θεδοῖς 
5 Ατοῦ. 2. ἐξιλασ. κ᾿, 2“} ργορήϊε δίαν. Οὗτος. ρων ἐβεαόίε 
Οορι. τὸ ἅγιον) «γιασμαι τὸ ἀγιον ὃς. τλΆΓΡΟ ῥτίπιᾶ πιᾶηι ἀντι 
του σατρος αγιάσμα ι1ο. Ἦυς ρεπίηεϊ αγιασμα τιηΐυπη ; γειὰ 
δὰ μετὰ τὸν πατέρα ἴῃ ζοπ. 32. τὰ ἀγιου} τῶν ὠγιων (3, τό, ς8, 
:4, γό6, 84. τοῦ, 129, 134. Οοπιρὶ. καὶ τὸ ϑυσ.)] , ςς.- ϑυ- 
σιαφήριον ἐξιλάσεται, καὶ) ϑυσιαξηριον, καὶ ἐξιλ. ς4, τό, 74. 73» 76, 
849 τού, 134. Απῃ. 1. δἰῆφυς. Αγῃ. ΕῸ. καὶ εἐξιλ. τδηῖυπι τς. «δὰ]. ὃς ἐὰν} ος αν ΠΥ, ΝΙ], ΧΙ, 16, 18, 19, ςς» 59, 72, 73. 7,45“ 27 πεν "- 
κχαὶ τς. ἰξιλ. χ᾽ -τ---ἰξιλ. 3.1, αἰκεπιῖσ. εἰ φυαε 115 ἱπίεηαςεπς 74, 84, ὃς, τού, τοϑ, 130, 131, 134. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. 1ἱρί. σας, ΝΊς. 2.0.2... Ὑγ6 ὁ ᾿ 
ς3. Ασιδο αν κα ἰξιλ, χ΄ Οεοτε. περὶ τῶν ρ.] τὰ π. τῶν ρ. ὄγγ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ρεϊπιᾶ, 354. ἵν ραγῖε {ξουηάλ, 31) [4 ἐὰν δέ τις “,,... , .Χ. με σα δι 
58. ἐξιλασῆαι τ΄. τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἱερ. ΟἸ γί, ἰ, 265. συναγΎ.)} [ἀεπὶὶ, ραγῖς ρτῖπιδ, 473. σφάξη τ᾿, 29] σφαξει )ς. φαγη ες. τε  πρρῖ 
τῆς συναγ. Ν, Δ, ΧΙ, τ8, ς4, ς8, 9, ὅμ 74. 75, 82. τοῦ, 128, 129, 

ι34. ΑΙΜ. 11ρί. ἐξιλ. 30]... 72. Οεοζ. ργορμίωε δῖαν. Οὐ- 
ἴτος. 

ΧΧΧΙΝ. ἔςαι) οο 5ϊαν. Οἴτοχ. ἔς. τ. ὑμ.} τοὺυμ. ες. 71. 

ἐς. υὑμ. τ. τοῦ. Απῃ. 1. δἰαυς. ΑἸ. Εά. α τοῦτο 53. καὕμν 
Αθ. 3. τ. ὑμῖν νόμ.} ὑμ. νόμ. τ. Οοπρρὶ. νόμ. αἰών. 
Ἔ εἰς τας; γενας ὑμων ζ9ς. εχρηπιυπὶ νόμος αἰώνιος δῖαν. Οἴἶχορ. 
Απῃ. 1. αἰΐηυς. Απτ. Εὰ. ἐπ ρεκιαῖτις Θεοῦ. ἐξιλάσκεσθαι) 
ἐξιλασασϑαι τό, 29, 332. ς29 (6, 64) 77, 128, 129, 131. ΑΙά, 1ἰρί. 

(δε. Νὶς. εἐξιλασεται ς3. ἐξιλασισϑαι, ἰεὰ ἴυρες αι (ιρταίοτρί, ε 

α ἴσες εἴ 45 ἰἰ5 ἰηϊετήαοςης Ν', ΧΙ, τό, 19, 290, 30, 52) (4, ς7, 73» 

74.) 7ζν 76. 77, 82, 84) τοῦ, τοϑ, 118, 128, 134. (ὐοπλρὶ. (αἴ. Νὶς. 

Αγαὺ. 1. 2. 3. Απῃ. τ. αἷϊϊχυς Αγαγ. Ἑὰ. κὼ ἴπ ἴσχῖι, {εὰ Παθοῖ 

ἴΏῶγρο, 8ς, 111. οδάςπι ὑποῖ5. ἱποϊυϊς Αἰεχ. α ἐδάεπη Ογτ. ΑἹ. 
Ρᾶτῖς ἰςουπάλ, 3 ς ιν, δὰ μδρεὶ αἰ]. Ἄ] αι ας εἰ Απιδγ. Οθογς. 
ἢ τῶν προσηλ. τ. Ὡροσκ.} αὶ ἴῃ τεχίυ, (ει Ππαρεῖ ππαγρο ῥγΠῚΔ τηδηιὶ, 
130. α Οορι. τῶν τροσηλ.} 4 ρτοίείνε!: Ατηθγ. ϑίδν. Μοίᾳ. 
τῶν προσκ.}] τῶν παραχειμ. 32. ἢ τῶν προσκ. 11. ΑΙεχ. φωΐ ἀρῥυ- 

“ἔμεμ: «τ (ἃς) Οτεοῖς. ἐν ὑμῖν} ἐν ἡμῖν ἴῃ ἰεδλίοπε πιλγσίμδιῖ 1.31. 

α ἐν Απιὺῦγ. ὃς τ᾿ -- παρεμθολῃς] τὸ μὲν Ἑδραϊκὸν τὴν παρᾶσαν 
ἔχει ῥῆσιν μετὰ τὴν περὶ τῇὸ͵ ἀποπομπαίου' τὰ δὲ κοινὰ ἀντίγραφα 
τὴν (ἔς, (οἀ ἰεξ. μετὰ τὴν) σιρὶ τῷ ἱλασμξ. Ῥτοςορ. ἰῃ Οῖ. Νὶς. 

ϑύση ἰπ ρείπιο ἰοοο Ουτ, ΑἹ. ἴ, ραγὶς ρυΐπλᾶ, 473» 154 αἰϊδὶ υὐ ΝΑῖ. 

ϑῦσαι βελόμενον Ὑεοάοτεῖ. 'π ΔἸ]υΐοης, 1,293. μόσχ. ἢ πρόξ.} 
πρι π μοσχ. τό, ς7, 739 77ν 839 130, 131. (δῖ. Νὶς, Οοοῦξ. μοσχι. 

καὶ τρ. 128. ἧς Ογε. ΑἸ. ἱ, ρᾳπε ρήπιδ, 473» [εᾷ αἰϊοὶ υὐ ναι. ἢ 

μόσχ. ἢ τρ. Τ|ικοάοτεῖ. ἱπ αἰϊμῆοης 1]. ς. ἐν τῇ ταρ.] εἰς τὴν 

τοαριμξολην τς. παριμβξολη---παρεμξολης) κα ροϊεεπιυπι εἴ 4115 
᾿ὶς ἱπιετ)αςεηῖ 59. 4 ἐδάεπι Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ρῆμα, 473, 1εἀ Ὠλθεῖ 
ΑἰλΌὶ. ἄν] ἑαν 32, όῳ 7ς. Ολϊ. Νίςο. ἔς Οντ, ΑἹ. ἱ, ραγῖς ρειπιᾶ, 
4ς. ἰοὰ δ᾽ υἱ Μ Δι. σφαζη 20} - μόσχον ἢ προῦατον ςό. 
Ἔ μοσχον ἡ Ὡροδατον ἢ αἰγὰ 53. 
ςΜ 

Ι 

Ν ἄχ κι). 2ε «ἰ 



. ἡ, 

Ν 

ἴα 

εἰς “2 . ἐνοΐ Ι 
ν "»ἐσί "οὗ Εοεὶ 

, τού, 134. (καῖ, Νὶς. 

ΛΕΥΙΤΊΙΚΟ Ν. 
“ 1. ι ΚΕΦ. ΧῊΠ, 

καὶ ὁ ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνήῆς τῇ μαρτυρίου μὴ ἐνέγαῃ, ὅτε ποιῆσαι αὐτὸ εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ 4. 
σωτήριον Κυρίῳ δεχτὸν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας" χαὶ ὃς ἂν σφάξῃ ἔξω, χαὶ ἐπὶ τὴν Νύραν τῆς σχηνῆς 
τὰ μαρτυρία μὴ ἐνέγχῃ αὐτὸ, ὥςε προσενέγκαι δῶρον τῷ Κυρίῳ ἀπέναν): τῆς σκηνῆς Κυρίδ: χαὶ 
λογισϑήσεται τῷ ἀγϑρώπῳ ἐ ἐχείνῳ αἷμα: αἷμα ἐξέχεεν' ἐξολοϑρευϑήσεται ἡ ἡ ψυχὴ ἐχείγη ἐχ τ 
λαξ αὐτῆς. Ὅπως ἀγαφέρωσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὰς ϑυσίας αὐτῆν, ὃ ὅσας ἂν αὐτοὶ σφάζουσιν ἐν 

φῶ ’ ἃς δ 4 ἰδὲ ͵ ὃϑὃ)Ὺλχι"- ῆς ΄ ρι ἰδὲ φρο ΄ . Ἁ, ς ,ὔ ς 

τοῖς πεδίοις, χαὶ οἱσϑσιν τῷ δεν ἐπὶ τὰς ϑύρας τῆς σχηνῆς τὰ μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερεχ" χαὶ 

ϑύσουσι ϑυσίαν σωτηρίου τῷ Κυρίῳ αὐτα. 
νν “4 ᾿ εἐ Ν Ν “ Ξ,ΙΝ Αι, ,΄ 

Και ἘΡ ΟΧΕΕΙ Ὁ. ἐεῤεῦρ᾽ το αι κα πὶ το νυσιαςή- 

δἰ ἀύχλῳ ἀπέναντι Κυρίου ψαρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηγῆς τὸ μαρτυρίου" χαὶ ἀγοίσει τὸ φέαρ εἰς 

ὀσμὴν εὐωδίας Κυρίῳ.᾽ 
΄ 3 », » »" ΄ 39 ἢ 4 4 ρ 3 “"- Ἂ ς΄ »" 

γευουσιίν οπισὼ αὑΤΩΥ γόομιμοὸν αἰώνεον ἐςᾶςξ ὑμιν εἰς τὰς γενεᾶς ὑμὼ». 

Καὶ ἃ ϑύσουσιν ἔτι τὰς ϑυσίας αὐτῶν τοῖς ματαίοις, οἷς αὐτοὶ ἐχπορ-- 

Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" 
Ὅ“ 4 ρ᾿ ε 5» ἣν ἍἌΜΦΡ ἈΝ ἰϑρ ε" δι ΄ Ξ ΄ 3 ς οὐ 

ἄγϑρωκος ἄγϑρωπος Τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἢ ἀπὸ Τῶν νίῶν τῶν προσηλύτων τῶν προσχειμένγων ἐν υμίν, 

Ιν. Καὶ ἐπὶ τ" --ἴξω] δας εἰ χυα 118 ἰηϊοηδοεης ἀηςὶβ ἰρο μας 
Ασυ. Ἐά. τὴν ϑύρ.] τας ϑυρας ς4. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε μήπια, 473, 
[ςἀ 4118] υὐ Ψαῖ, τη ϑυρας (Ώς) )ς. τῆς ϑυρὰς .(9ς. τῆς σχην. Χ"] 
ας ἐνέγκη 19] εἰσενεγκη τό, γ4, γ6, 128. “αὐτὸ Ν, ς7, 
53) 78) 775 85) τοῦς 130, 131) 134. (Αἵ. Νὶς. Αγαῦ. :. 2. Ατιι. 1. 

αἰΐᾳφυε. Αττη. Ἐά. - αντὸν ([ς) ς4. ὥς ε---ἰνέγκη αὐτὸ} μας 
εἴ 4112 [15 ἱπεγ]αςεπηῖ κι ἄρπδηῖ Ν. ΑἸεχ.  ελάοπῃη (οτρί. Αταῦ. 

1.2. κ οδάςπι Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐξουμάδ, 3ς 1, τὰ μαθεῖ 410].  ὥγε 
σσοιγσ. αὐτὸ] αντὸ ποιήσαι 19, 118. κ ὥςε ΧΙ, τοϑ. α οπιηΐᾷ 

ΑγαΌ. 3. αὐτὸ 195] αντοῖις τό, 30, ς7») 73» 775 8550 130, 111. (δῖ. 
Νι:.ς. εἰς ὁλοκ.} κα εἰς τό, 29, 30, 73,» 779} 8570 130, 111. (ῖ. ΝΙς. 

ἢ σωτ.} πη σωτηριου 18, 30, 64) 148. 1ρί. εἰς σωτ. Ν᾽, τό, 19, ς4, 

57. 58, ζ9.) 73» 75» 727» 85ν 108, 131. αι, Νίς. ἄς. Αγϑδ. 3. 
Κυρ. τ - Κυρ. 23] α αἰϊεπιτσ. εἴ 4ια 115 Ἰηςελοςης Αὐὰθ. 32. ΚΕΚυ- 
εἴω «1 τω Κ. ςς. ὕγτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρπια, 3ς-4. Κυριου 1Π], 10, 
3.0. Κυρίῳ ἴῃ οβαγαξβ. τηΐποτε ΑἷἌεχ. κα ζ9, 72. Κυρ. δεκτ.] 
δικτ. Κυρ. ςό. καὶ ὃς--- Κυρίου] αὶ εες εἴ 4ι1α: 115 ἰπιειασεμξ 19, 
3) τό, τιοϑ, 118. ὃς] ὡς ρήπιο, [τἀ εχ ςοττ. ος, )ς. ἀἄἅν] εᾶν 
12, ᾽ς. ἔξω] α 74. εχίγα σαβῇνα (ορῖ. Ατγδῦ. 3. καὶ ἐπὶ 
τ. ϑύρ. τ. σκ. τῷ μ.}] α καὶ ξ9, 72, 75. Ογγ. ΑἹ. ἵ. σ.. κα οπιηΐδ ς8. 
μὴ 21 οὐ μη 84. αὐτὸ 2] α 16, ζ4, (4) 745) 78» 76, 77, 84» 

ὥσε 2] ὡσπὲρ 52, 57) 73. Οαῖ. Νῖς. 
προσενέγκα!] τροσενεγκειν 54) 75. Ἕ αὐτο. Αταῦ. 1. 2. Βαθεῖ 
αὐτὸ Πηᾶγρο Ρήπιᾶ πιᾶπι ὟΠΙ.. μεὴ ῥγϑευλιτῖς, (δὰ υποἷ8 ἱποία. ΑΙεχ. 
μὴ ρναπιτῦς Ογγ. ΑἹ. Ἰ. ς. δῶρον] δωρα 134. τῷ Κυρ.} α τῷ 
ΧΙ. Αἰεχ. Ογυ. ΑἹ. 1. ς. Κυρίῳ 2 Κυρίου] Λ ΡΟ Ἔχεπιαπη εἴ 
ᾳυα 1ἷ5 ἱπιοτ]δοεηῖ 7. τῆς σχην. 2] κα μείπιο, (εὰ Διρταίςρῆς 
4114 τηδῆι18, τοῦ. Κυρίου) τον Κυρ. 579 73. (ὑαϊ. ΝΝΊς. κα ςς, 64. 

τοῦ μαρτυριου ς(, 59, 64. (οπηρί. ΑἸά. τοὺ μαρτυριου Κυριου 745 
84, τού, 120, 134. καὶ λογ. χαι ἀμαρτια λογ. ξξ. 
10. 1ο8, 118. αἰμαᾶ λογ. εἴ πηοχ. αἷμα τι’ ποὰ Βαῦςηϊ, Ν, Χ, ΧΙ, 

1ξ, 1ό, 18, 29, 30, 32, 53, 549 τύ, ς7) 64, 73γ) 74.) 759 76, 779 
ὃς, τού, 158, 129, 134. Οὐρὶ. Αἰά. 107. (δι. Νίς. ὙΓβοοροχεῖ, 
ἵπ (δι. Νίς. δὰ 1. δίαν. Οὗἴτορ. ὅς γε. ΑἹ. ἱ, ραγτῖς ἱδεουπάλ, 
4ς1, [τἀ οἰὉ] υἱὐ ναι. αἷμα αὐτῷ λογ. ΟΒιγί, ἱπ (δῖ. Νῖς. δὰ. 1. 
καὶ υποὶβ ἱποϊυαάϊς ΑἸοχ. α καὶ (οριί. ἐπ (απριμίπεκα ἐπιριμαῤίτων 
Απῃ. 1. αΐφυς. Απτὶ. Ἐή. τῷ ἄνϑρ. ἐκ.}] ἐκ. τω ἀὐϑρ. το, τοβ, 
ι18, αἷμα 15] καὶ 19, ς ς», τοβ, 118. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρυίπια, 4.54. 
αἷμα 2} φμοπίανι (απρείπεπι ΑΥταὺ. 1.2 Μομὶ ὶ απρείπειε Αττα. τ. 

αἰϊηιε. πη. Ἑὰ. ἰξολοϑρ.} ἐξολεϑρ. 11, Χ. ΑἸεχ. δἰ ρει ε- 

“7 Αταῦ. 1. 2. 3. μεγάαίων δἷαν. Οἰορ. ἐχ τὰ λαοῦ] αὶ ἐκ ύγε, 

Α1. 1, ρανέε ἱδουπάα, 3 ς 1, 104 Παθες 4101. « »εραϊο ρορωδ! ΑταΌ. τ, 2. 
ὁ ρορεΐν δῖαν. Οἴἶσος. αὐτῆς} α Ογε. ΑἹ. 1. ς. [4 πᾶδες 4110]. 

Ν. ἐἰναφίρωσ.) ἄν φέρωσ. Ν, Χ, ΧΙ, τό, 18, 19, 30, ς3» (4) τό, 
ξ 7, 8, ς9,) 645) 71) 72) 73» 75) )6, 77. 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 
1297131, 134. (οιρί. ΑΙά4. Τὰρί,. (δὲ. Νῖο. ἐὰν αναφ. 32. τὰς 
ϑυσ. ὅσας] τας ϑυσ. ας 19. 1οϑ, 118. τας ϑυσιας σα (4ς) 5.4, 
)6, 84, τοό. Ποπιρ: λα τὰς Αττηεηὶ Οοάά. αἰϊχυῖν ΟΠΊΩΪΔ ἴῃ 
ποτα. βησθβασὶ ἐχρόγς Αστη, Ἐα, Φν ἐὰν 55. κι τὸς γῖν ττῦ, 

128. αὐτοῖς (ἰἰποτα νοςβ ἐδ! ητ15. 1π||- 

Δ} πηεπάοίο ἱπσουηϊηαῖα) ς 8. 

αὐτο) αὐτου (Πς} Υ. 

σφαξζ.--καὶ 1] ας εἰ χις 115 ἴη- 

τοτασοηξ Ασπη. Εά. σφάξουσιν] σφαξωσιν τς, τό, 

ι8, 329) {39 ζ0, 64) 715) 72) 73») 75) 85, 131) 134. (πρὶ. ΑἸεχ, 

των (ας, Νις. σφαζω σιν Χ, γό, 82, 129. Αἰά. φερουσιν ςς. 

ϑυσιαζωσιν τηδῖρο Χ, ὃς. ΓΙΡΙ. ἤς γηῦγχο Ῥυϊπηᾶ πηδην 130. 

᾿: Ἔ 

α καὶ σεοζρ. 

τοις 

ου λογ- 

τοεδ.} ἴῇὼ πυπὶ. Πηρσυϊατὶ Οεοτρ. οἴσουφ.} “ΚΕ αντῳ Ν, ΝἼΠΙ, Χ, 

τό, 18, 19, 29) 30, 52; 53. 5.4.) οὔ, ς7, 48, ς9, 64) 72) 73» 749 73» 76, 

82, 8., τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 131) 134. (οπρὶ. ΑΙά, Πιρῇ 

δῖλν. Μοίᾳ. Οεοσρ. -Ἐ ἰώειη ἴῃ σμαγαεέζ, πλίθοσα Αἰεχ. -Ἐ αὐτῆς 

(ας) ἕκτ. Νὶς. Αγδῦ. τ. 2.3. - ἠἀμώ δῖαν. Οἴγορ. τῷ Κυρ. ι] 

σα  ονιίμεα δἷαν. Μοίᾳ. εογαρ ἤδονεῖμο ἄττα. τ. αἰΐαυς. Αστη. Ἐά. 

λα δίαν. Οἴτορ." ἐπὶ] παρα τ9, τοβ, 118. τὰς 3ύρ.) της 
ϑυρ. ς6, γ3. ΑτΔῦ. 3. Απη. 1. αἰϊΐφυς. Αππη. Εα. ϑυσουσιν) 
ϑυσωσιν τό, 73, 131. -Ἑ αὐτὰ ς4, 74» 75» 76, 84, τ96, 114. δῖαν. 
Μοίᾳ. Ατγτὴ. 1. αἰϊΐφιθ. Αστῃ. Ἑα. ϑυσίαν) ϑυσιας ς3, 120. 
Οοπιρὶ. ϑυσ. σωτ.} σωτ. ϑυςσ. γ7. σωτηρίου} α 58. πιᾶγρο 
εἰρηνιτων ϑς. τῷ Κυρ. 2] αντω τὼ Κυρ. (ἢς) 39. εὐγαπι 7).- 

»πΐιο Οξοτρ. αὐτά) αὐτῶν τ3, ςό, 129. “ καὶ ὥρος τὸν μερεχ 
72. λϑ4γ 745 7.576. 84, τού, 134. ΑΓΆΡ. 3. δῖαν. ἡδ Ατἴπι. 1. 

αἰαυς, Απῃ. Βα. 

ΝΙ. προσχεεῖ} αῇμπάαι 8|λν. Οἴζορ. ὁ ἱερ.} α δεθε; 
ἐπὶ τὸ ϑυσιας.} ἐπὶ του ϑυσιαφήριου ξ9. προς τὸ ϑυσ. 195 108, τι8. 
εἰρηνικῶν ΓΛΆΓΡΟ 130, 1εἀ γτεξεγεπάυπὶ εἰδ αἀ σωτηρίου 'π ςοτη. ργῶςε- 
ἀεπῖε. κύχλ. ἀπ. Κυρ.] “ὦ κυκλω απεναῦῖι Ἄνριε: Ψι τῷ ργα- 

τηϊτιε φυοαυς, [εὰ οὐπν ἤξῃο ἤπδὶὶ ποη μοί Κυρίδ, (εὰ ροῖ ἀπέναγι, 
ΑΙεχ. κα κύκλῳ ἀπέν. ΧΙ. ΑΓΔ. 1.2. ,Δ χύκλῳ τό, 19, 59, 30, 

525) 53) 845) 50, ς7), 59) 725) 73ν 74.) 75. 76) 82, τού, 118, 128, 129, 
130, 1317) 124. (μρὶ. (αἵ. Νῖς, Αὔὰθ. 2. Θ ονς. Ατη. σ. ἃ] 4ὰε. 
τη. Ἑά. ἀπέναντι] ἐνωπίον 1ς. τῶς ϑυρ.} της ϑυρ. 18. 

τὴν ὅυραν ΧΙ, τό, 29, ζ2, 64) 73» 77, 8ς», 128, 111. ΑἸ4ά. (ς. Νὶς. 
πη. 1. αἰΐαιθ Ασῃλ. Ἐὰ. ὥς ἰπ ἴδσχῖυ, δὰ τὰς ϑυρὰς ΙΏΔΓΖΟ 

ὈΓΙλΔ ΓΠΔΏΊ), 130. ἀνοίσει] αἴενα! δῖαν. Οἴἶγορ. αὔέγοπε Αὐτὴ. τ. 

Δίαιος. Αστῃ. Ἑά. τὸ ςίαρ) α Αταῦ. 3. -᾿ εἰμε Οεοι. εἰς 
ὁσμ.} ἔπι τ ΆΓρΟ ῥυϊπλα τηϑηι 120. Κυρί} τω Κυρ. Ν, ΝἼΙ, Χ, 
ΧΙ, τό, 18, 30, ς4, ςό, ς7, ς8, ς9, 74). 7» 77ν 84) ὃς, τού, τοβ, 128, 
1299 121) 114. ΑἸ]ά. 1μρί. (δῖ. Νὶς. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, 2ος. 

ΨΙΙ. ϑύσουσ.} ϑυσωσιν τό, 18, )ς. ϑυσιασουσιν Ν1Π. Λαετὶ- 

εαδιίες ΑΥγδῸ. τ. 2. ἔτι) «1, τοβ, τι8. ἐπὶ ΠῚ, Χ, τς, 
18, 437) ζό, ζ9, 74. 84. 128. ρ΄, Ογτ. ΑΙ. 1, ρατῖε ῥγίπια, 3 ς ς. ἔς, 
ἴς ἔωρες πὶ ζιρταίοσιρι. τῷ, 11. ἐπι ρείιηο, ζδιὶ εγαῖ, εἰ ἐτη (6) 
Γαργαίοτιρι. 8118 τιδῆι, τού. “οβ ἀιες 5ϊδν. Οἴτος. ϑυσίας] 

ϑυρῶς 11. ϑϑυσίας δὴ οςαταέξ. πηίποτε ΑἸεχ. αὐτῶν] υγῇνα ΑΥΤΔΌ. 
1. 2. οἷς} ἐν οἷς τῷ, 32, 1οθ, 118. (ὐαπιρί. ὡν ςῳ 7ς. ΤΒεο- 
ἀργεῖ. ἴ, 204. ους 128. αὐτο} ᾿ Αᾶθ. ᾿. 2. ἐκχπορνεύουσ.] 
ἐχπορνευωσιν ζ9. ἐκπορνευφωσιν 18, )ς. Οὐγτ, ΑἹ].]. ς. εἐκπορευδσιν 
118. δίαν. Οἰἶγορ. μφιυνιεμὶ Αχαῦ. 1. 2. 

νόμ. αἰών.} νομν. αἰων. τουτο . ἐπ ηβικχέμπσι πίσπεσι Οὐεοσζ. ὄρος 

ἐπ βεεπι Φίειασωσε ΑΥ̓ΤῚ. τ. ἔγαιν ὑμῖν} αὶ 19) 43» 59, 22, 108, 

118. γι: ἄος φοὖὶς Ατδῦ. τ. 2. 

ΝΠ]. ἐρ. τρ. αὐτ.} πρ. αὐτ᾿ ερ. ΚΝ. ἀδϊοος ἐς δοτς. Ασι. 1. 
αἰΐφυς. Απι. Εα. ἄνϑρ. ἄνϑ,.} α Αἰϊοιπη 18, ς9, 72, )ς. αν. 
Οἔτορ. τῶν υἱῶν Ἰσρ.---τῶν υἱῶν Ἴσρ. ἰῃ οοπι. 10] αὶ Ῥοΐξεπια 
εἴ αι ὶὶς ἰητετ)οεηΐ, {εἰ μαθεὶ υὐὰ ῬΣ Δ τηδηῖ) ΑΥΠ. 1. τῶν 

Ξό, ςγ, ς8, 64, 72, 73» 745 27» υἱῶν τὉ} σπὸ τῶν υἱῶν ον Υ, 14,55, 

82, 8... ὃς, τού, 128, 129, 130, 131,13 34. (ορὶ. ΑἸά, (τς. Νίς. 

Οορί. δῖαν. δχρυχημηΐ ἐκ τῶν υἱῶν Αἴχη. 1. Δ αις, Ασηι, Ἑά, 

᾿ Ἔν καὶ ἢ ὃς. καὶ ΠΝ, ΝΠ], Χ, τό, 18, τ0,.30,. 32. 

δ 3) 54) βὰν ς8, 50) ἐν: 729 73ν 7457 ἢ ὃ 76, 77» 82, 84, τού, τοϑ, 

118, 128, 1309 131) 134. (ορὶ. ΑἸΙά. ΑΙεχ, 1ῳρέ, (κε. Νίς, 

τῶν οἴ, ,] αΑὟΥ, ὟΙΙ, τς, τὸ, τοϑ, 118. (Ομρὶ. ὑποὶβ ᾿ποϊυάϊς 

ἐχπορευσουσιν ς1. (ΟΠΙΡΪ. --’ 



ΛΕΥΓΙΤΙΚΟ Ν, 
ΚΕΦ. ΧΥΠ. 

9. ὃς ἂν πποιήση ὁλοκαύτωμα ἢ ϑυσίαν, Καὶ ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου μὴ ἐνέγχη 

» 

10. 

11. 

12. 

12. 

14. 

σν, 

ποιῆσαι αὐτὸ τῷ Κυρίῳ, ἐξολοϑρευϑήσεται ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος ἐχ τῇ λαβ αὐτῷ. Καὶ ἄγϑρω- 
Μ “ ες ν Ἅ, ἸΩκ ΄ “ ΄ 3 ξ νμἊ Γ Ἅ, ΄ “ἢ 

σχος ἄγϑρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἢ τῶν προσηλύτων τῶν ροσχειμέγων εν ὑμίν, ὃς ἂν φαγὴ “σαν 
Ψἤ ν,ϑᾷβ 29 » Ν ’΄ ΄ ὃδ2) " νΝ Νν ν" » Ν “.ϑφ« 5» ἰδ ἘΝ 

αἰμα' χαὶ ἐπιςήσω τὸ πρόσωπον μου ἐπὶ τὴν Ψυχὴν τὴν ἔσθϑουσαν τὸ αἷμα, χαὶ ἀπολὼ αὐτὴν 

ἐχ τὰ λαξ αὐτῆς. 
ε Ν ν ΄ Ν Ψ ϑ. Ὁ » “,. 9 Ν Σ5).Ὰ ε ρ. δλΝ 

Η γὰρ ψυχὴ “πάσης σαρχὸς αἷμα αὐτῇ ἐς!" χαὶ ἐγὼ δέδωχα αὐτὸ ὑμῖν ἐπὶ 
τὰ ϑυσιαςηρίβ ἐξιλάσχεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν" τὸ γὰρ αἷμα αὐτῷ ἀντὶ ψυχῆς ἐξιλάσεϊαι. 
Δ Ἁ φῳ ἂ᾿ [ω ς μϑ Ἶ ηλ" ων Ἃ :ξ ε “Ὁ ϑ »’ “. " ἃς ε “λ 

ιᾶ τατο εἴοηχα τοῖς υἱοῖς Ἰσραῆλ' πᾶσα ψυχὴ ἐξ ὑμῶν ἃ φάγεται αἷμα" χαὶ ὁ «ππροσήλυτος 
ε ζ΄ 3 δ. ρο » ΄ φ ᾿, 4 » “Ὁ 4" 3 Ν ἣς Ὁ 

ὃ προσκείμενος ἐν ὑμῖν ἃ φάγεται αἷμα. Καὶ ἄνθρωπος ἄνϑρωπος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἢ τῶν 
ζ΄ ἰδέ »’ 1 ξφ. ρ [αΥ 4. ΄ ξζ΄ ζ Ἅ, Α αν 

προσηλύτων τῶν “πσροσχειμένων ἐν ὑμῖν, ὃς ἄν ϑηρεύση ϑήρευμα νηρίον ἢ πετεινὸν, ὃ ἔσϑεται, 
“"..»"» ρα Ἁ Ψ ἃ, ζ΄ δ Ιἰὲ 40 

χαὶ ἔχχέει τὸ αἱμᾶ, χαὶ χαλύψει αὐτὸ τὴ γῇ. Ἡ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρχὸς αἷμα αὐτοῦ ἐς " 
ἈΦ φο ει Ὁ 3 ΄ ψ , Ἁ 3 ’ κά ε ἃ Ρ Ν κα 

χαὶ εἰπα τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ' αἷμα πάσης σαρχὸς ἃ φάγεσθε, ὅτι ἡ ψυχὴ “σάσης σαρχὸς αἷμα 

Αἱεκ. τῶν Ὡροσχιιμ.} τῶν τροχειμ. 18. , τῶν το. κα δος 
ὨΙΙΡΟ Απῃ. 1. ἂν] ἐᾶν 12. τοοιήση] ποιησει )ς. ὁλο- 
χαύτωμα]) ολοκαυτωματα 72. (αἴ. ΝΊς, 

ΙΧ. Καὶ] , 111. ἱμδεῖ ἴῃ σμαγιϑ. πιίπογε Αἰεχ ὀ ἐπὶ] ρος 
19, 108, ε18. τὴν ϑυρ. τῆς σκ.} τὴν σκήνην τῆς σκηνῆς ((ς) ςό. 

ἐνέγκν) εἰσενεγχη 74. αὐτὸ το, τοβ, 118. αὐτὸ τῷ Κυρ.] 
αντω Κυρ. (ἢς) 7ς. αἀντω τω Κιρ. τό, ς9. κα αὐτὸ 10, 1ο8, ε18. 

ἱξολοσρ.} ἰξολέϑρ. ΑἸεχ. ὁ ἄνϑ. ἐκεῖν. ἐκ τῷ Δ. αὐτοῦ) ἢ 
ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τὸν Δ. αὐτῆς τό, 30, ς2, ς3, (6, ς7, ς8, 64, 73, 
74γ 6, 8:. 8ς, τού, 128, 129, 110, 131, 134. ΑἸά. (δι. Νὶς. 

Οορι. ἁγωῦ. ". 2. 3. δίων. ἤς, πῇ ᾳυοά ἀντοῦ δεοῦεδηῖ, 81, 8... 

ἢ ψνχν ἐκείνη ἐκ τὰ λαϑυ αὐτῆς: (ῇς, πὰ ποπ ἀρραγεῖ φυϊάφψυδπι 
ἀε ἤριο ῥγαςϑάσηϊε) Ψ. πιῶγξο ἡ νχη ὑαινη,οῖ ἄντης, Χ. 1ρῇ 
ἴαῦθεῖ ἱπ ΠΙΆΓΕ. Ἰεξιίσπετα Δ δολπαπι ὃς. ΕΣ 

Χ, Καὶ ἄνϑ».--“καὶ ἄνϑρ. ἰὼ σοιη. 1.3} α αἰϊετυῖτα εἴ αυς ἰ)5 ἰῃ- 
ἰετλδεςηῖ ς 3. ἄνϑρ. ἄνϑρ.} α δἰϊεγι αὶ 7. δίαν. Οἰἶτος. Αγτι. 1. 
δ''αυς. Αττη. Ε΄. ὁ ἄνϑρωπος τδηΐυπὶ ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπς ργπια, 1ςό. 

ἀννιο σίίφαι: ἐφπν Αττοοπὶ ( οὐά. αἰ! αι. τῶν νῶν} ἀπὸ τὼν νἱὼν 
849. δίδν. ἐκτ υμν Ὗ, 19, 1ο8, 118. Α΄. τ. αἰΐᾳυς. Απῃ. Εή. 

Δ] καὶ 29. αἍ 11], 74. δαδεῖ ἱπ ςἰιαγλές, τΐηοτε Αἰοχ. τῶν 

τροσηλ.} τῶν νιων τῶν τροσηλ. 29. εκ τῶν πρ. 19, 108, 118. ἀξ 
2" εἰγεῖε Ἄυρ. εχρτίπιξ ἀπὸ τῶν πρ. διν. Μοίᾳ. Ῥοΐῇ [δὲ νόσος 
υέᾳυς «ὁ «0. χν]ϊ, 28, ἀεῆς Ν. ἐν ὑμῖν] ἐν νδατι, (εὰ δατι ὰ- 
(στ μῆς πᾶπυ γεσοπα, 16, ὧν] αν 3. φαγ»)} πον ἐδ: ((ς) 
το. τ} α ἐς, ε6. αἷμα 15)  ἰκ νοό (ορί. καὶ 

ἐπι.) α καὶ 7.1. Ογγ. ΑἹ. ἢ, ρασῖε μείπῃδ, 16. Αττῃ. 1. δἰ ὕφυς. Αἴτῃ. 

ΕΔ ἐπιγήσω) δωσὼ ταῦγίο Χ. [ἐρί. ἐπις. τὸ πρ. μου) εκ. 
τῆν ψυχεν μου τς. φήσω τὴν ψνχῆν μὸν Χῖ. ὥς πιδῖξ. ςς, ς8, εἴ 
ΡΠ ΠΩ πὰρ 130. ἔτι πρόσωπον μου φησω τὴν ψυχην μου (Ης) γι. 
ψνιχ»ν) Ἔ ἠΐαε (ορι. τὴν ἴσϑ. --αὐτην) ᾿ῶξς εἴ αῦς ἰδδ ἰῃ- 

ἴεγμβοεηῖ, τό, ς7). α Ὁλάςπι, οὶ βαθεῖ τΣΤΡῸ ὙΕΡῚΝ ἴῶλυ, 111. ἔσ- 

ϑόονδαν») ἐσϑιφυσαν 10, 32, {4.9 56, (8, 71, 74, 74» 76, τοϑ, 118, 
129. (πρὶ. ἢς πιδῆζο 13:1. τὸ αἷμα, καὶ ἀπ.}) α 19. αὶ 
Οεοες. ἀπολω) αποκτένὼω τοθ, 118. ἐχ τοῦ λαὰ) ος μέσον 

του λ. ςθ. Αγοῦ. τ.4. εχρεϊτηὶς ἀπὸ τὰ λ. ϑίαν. Οἴἶτοξ. αὐτης) 

ἀντου 11]. αὐτῆς ἰπ οἰαγβᾶι. κὐΐηοες ΑἸἹεχ. 
ΧΙ. Ἡ γαρ--ἐρι} στὶ ἢ ψνχη νασ. φαρκ. ἐν τω αἰματι ἐγ 

ΠιΆΓρΟ ὃς. εἰ Βς, εὐβ᾿ φιοὸ δια α, ΠΊΆΓΚΟ βείπια πιδαι; ι32.ο. ὃ πα»ν- 
τὸς ζωον ἡ ψυχὴ τὸ αἷμα αὐτὰ ἐρι ἰὰ ἘΔ. ((δὰ ἴῃ ὑπὸ Οοά. ζωσὺ τὸ 

μα ἢ ψυχῆ αὐτὰ εξι) Βαΐ, ἱ, 71. 2." γὰρ Ἑμί, ἵ, 1ς. α ἡ Οεοισ. 
πηι τ. αἰϊΐᾳυε. Απῃ. Ἐά. α αὐτὰ Ριλϊο ἱ, 2οό. ΑτεΡ. τ. 2. ἡ 
γὼ Ψ. «-. σ. τὸ αἷμα αὐτὰ ἐςι ὙΒεοάοτεῖ. ἰὼ (δι. Νῖς. ἱ, το)ς, ἐεά 
ἰΑγδβι νό θεν θξ αν Ηδὶ. “πλαα] ἐδωχα τό, 32, ς7, ςβ, ςο, 64, 

73,73.) 77,06, 9ς, 128, 129, 110, 141. ΟΟπὶ. ΑἸά. (δι. Ν!ς. Ῥιόςορ. 

ἰὴ μι. Νίο. ἱ, τογό. αὐτὸ ὑμῖν] υμ. αντὸ (4, 73. 84) τού, 1τοϑ, 
118, 129, 134. Οοπιρί. Τ Ββεούοτεῖ. ||. ες. Ῥτοοορ. Ϊ. ς, αὑτὰ ὑμῖν 

(ἢς) ςς. ὑμῖν τληῖυπι ἴῃ πο ἰοοο, (εἀ ὑμῖν τὸ αἴμως ἰη αἰο, ΕΟ, ἡ, 
3ς. ἐπι τοῦτ ἰὰ το ]. (αἱ ἐλκ α΄] νοδὲς ἴῃ αἷο, Αὐν. ἐπὶ τὰ ϑυσ.] 

πὶ τὸ ϑυσιαζηριν 72. -ὑ μου τό, 10, ς7, 73. 131. (Δι, Νίς. 
α φυλίεσν, Σά τλεθα πιοχ ἀζηοίςεσς υἱάσϊυσ, Αὺσ. ἐξιλάσκεσϑαι) 

ἐξιλασασϑαι τχ8. τῶν ψνχῶν) τῶν ὡμαρτιῶν Ἐυΐ. 1. ς. (πὰ ἰπ- 
ὅτ ἰυϊάετη οἱ ναι. δετύβεασιίοιε ἀπιόγαι Οορὶῖ. αὐτῷ 2} αὖ- 
τῆς (86. ἀντῶν (4. δίαν. Οῆτογ. εἰ ἄς Ευΐ. ἰξ υπο ἰοοο, (αἰ εἴ αὶ 

ἰμμέτα, ἰδίἀεπ). α ᾳφυοηυςε ἰα αἰιοης ΑΒΓ. αἀντὸ ΠΆΡῸ μῥεϊπιδ 
ἔωδηυ 130. αὐτὸ ἰῃ Τδαγδᾶ,, πβοεε Αἰεχ. δντὶ] ατς- ψψ»- 

χᾺς] τῆς ψ. Ι, Χ, τς, 18, (4. ςς, (8, (9, 74. 74. 76, τού, 118, 
134. ΑΙοκ. 1ρί. ὙΤπεοάοτγεῖ, 1]. ος. Αταρ. 3. ὥς Εὐυΐ, ἰπ ὑπο . [υά 

ἱπ αἷϊο υἱ Αι. ἰθϊάεπι. -Ἐ ἀντου 19, ς4,) 74. 74. 76, 84, τού, 

1ο8, «18, 134. 1ἱρῖ. Οεογρ. ἐξιλάσεται) 1- ε΄ νιππδα ἐγὶ 

Ἀγαῦ. 4. 

ΧΙ. ἐἵφνχα ] ἦς Αταῦ. 3. υἱοῖς} δὲ5 (οήρί. ΥΠ. πὰσλ) 

απασα ΧΙ, τς. ἐξ ὑμ.} εχρεϊπιϊς ἐφ᾽ ὑμ. δῖαν. Οἴτοσ. φα- 
γεται 15} εἶα! ϑῖλν. Οἴτος. αἷμα 15], Ὑμεοάοκει. ἰῃ ὑπὸ Οοά. 
[οἀ πεαδες ἰὼ ἘΔ. Ηδὶ. ἱ, 2ο.. αἵμαω τ" --αἷμα 4} α δἰκκεγυῖς. εἴ 
αὐ: ᾿ϊ8 ἰηϊεήκοεηι τό, γ)6. Αταῦ. :. 2. χαὶ} χαὶ αἀνϑρωπὸς αν- 
ϑρωπος τῶν νιων Ἰσραὴλ 7). «"| ὅς. ϑἷᾶν. Οῇτοξ. ὁ τροσήλ. 
ὁ προσκ.} ἡ τῶν τροσηλντων τοροσχειμένων 77. ἐν) ΤὨκοάοτεῖ. 
Ἰ1. ες. ἐν ὑμ.--ἰν ὑμ. ἴῃ οοαι. 13] αὶ εἰδή εὐ αν 5 ἐκ πιῶ ας 
«ἐπὶ (4. αἷμα 23} , Ὑπεοάοκεῖ. ἰπ ὑπο Οσά. εἰ ἰα (δι. Νῖς. ἱ, 
τοῆς. (εἀ Βλθεῖϊ ἴῃ 4. Ἦε]. ]. ς. 

ΧΙΠ. ὄἄνϑρ. ἄνϑρ.) α αἰτοσπιπὶ γ)ς. Ογτζ, ΑἹ. ἱ, ρασῖς ῥτίτηδ, 16. 
δίαν. Οἰἶτοσ. τῶν τ᾿ -- τῶν 2} α αἰϊοσυῖγ. εἰ φυα ἰΐβ Ἰηια)δοςηῖ 
)ξ. τῶν υἱῶν) οι τῶν υἱῶν 29. ΑἸά, « Λε δῖαν.  ὐϑοῦς. Αττη. ᾿. 
αἰἰΐφις. Απτ. Εά, ἢ 13) αν 74. )6. και], ΧΙ, τς» 95. Αἴεχ. 
τῶν τροσηλ.} « ργοίείνεϊ, 5ῖλν. Μοίῃ. ἐν ὑμ.} , ἐν ς7. ἀν) 
ἐᾶν 32. ϑηρεύσῃ) α (66) γ1,) 27. ϑηρευσει )ς. Οοιηρῖ. μη 
ϑυηρευση 72. ϑηρευμα} ϑηραμα τό, 18, ς3; 54, 72, 8ς, κα ϑἷλν. 
Οὔἴἶτος. θηρίον] , 19,71. 8] 71. ἔσϑεται] ἐσϑετε γι. 
ἐσϑιεέται ς3. (4, ς6, ςβ, ")ς, τοβ, 118, 129. (οπηρὶ. ῆς βιργαίοτίρε, 
(εουηάδ πιδῆν 131. εἐπεσϑηται 10. καὶ ἰκχ.] α καὶ Οοαπιρὶ. 
δῖαν. Μοίᾳ. Ατπι. 1. εἰΐᾳυς. Ασπι. ἘΔ. ἰχχεῖ] ἐκχεη ζ9, 72. 
(ῆνπσαπι δδν. Οἴτοξ. τὸ αἷμα) Ἕ αὐτου ΝῚἼΙ, Χ, τό, τ8, 35, 

ς3. 4 ό, ςγ, «8, ς9, 64, 73ν 74» 75» 76, 77» 82, 84. ὃς, τού, τοϑ, 
ι18, 128, 129, 110, 131, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. {ἰρ΄, (ας. Νῖς. 
Ἀγεῦ. 1. 2. 1. Οοοῖζ. Απῃ. 1. δίϊφυς. ἄπ. ἙἘά. Ὁ δ ἴῃ α- 
πιαΐὶπο ((ς) δεν. δοίεηι δἰανὶ, υὲ εἰ Οτγαεςὶ αἰφυδπάο, ἰῃ ργοηοιτὶ- 
πὐδυς χοηυο ἐσεπ)ϊπίηυπιὶ) ροησσε ΡγΓῸ πιδίοιϊηο, εἰ νίος νετίἃ. Διής 
ΑἸτετὶ Ῥιχίδλιοωςπι δά Οὐἀνἤξαπι, βαρ. 37, ἰἰπ. 20. καλύψει) 
καλυψη ς1, 72. κατακαάλυψει 32. ΑἸά. σόῥοκάεπι 5ἴλν. Οὔτογ. 
αὐτὸ] αὐτὸν ((ς) ΧΙ. τὸ αἱμα αὐτου ς3. ἐλίσπε ϑῖαν. Οἴξμορ. 
α Ἀσπροηὶ Οοάά. εἰϊψαὶ. Απῃ. ἘΔ. τῇ γὙῈ} ἈΎΜ ΧΙ. ΑἸὰ. ἐπ 
ἐφγγγφ Ατδὺ. τ. 2. μαίνετε (ἰϊος [οτῖς ΙὈτετργεῖες ἐχρεωμητ) Ατηλ. 1. 
αἰσυς. Απη. Εἰ. 

ΧΙΡ. Ἡ γὰρ Ψ.) » γα Ψ. ἐκεῖνη η γαρ ψυχη ((-) ιό. , γὰρ 
Απιδε. αἵμα 1" --αἷμα 2} « αἰκεγυῖς. εἰ φιας ἴὰς ἰπτοτασοηι ς 3. 
αἷμα 13) τὸ αἱμα 732, 128. τὸ {ιρτγαίοτίρε, ἰδουμάδ τηλιὰ 131. 
ἐ ἐν ψυχὴ ΥἹΙ, ες. αὐτὰ 13} αὐτου ἐν ψνχη ἐπ] ίως ἴὰ 
ἱειτήμηϊπο δίδν. Οἴτοχ. αὐτ. ἐρὶ τ΄ ---αὐτ. ἐξρι 4΄] αὶ αἰϊεγιιῖτα εἰ 
4υκ [5 ἱπιογδοχης 18, 72, 77. ἐρι :} -Ἔ πὰς ο ἐσϑίων ἀντο εζ- 
ελοϑρευϑησεται τό. χαὶ εἶπα) δια τουτὸ εἶπα ξξ) 74. τοῦ, 134. 
χαὶ εὐπτὸν τό, (4, )ς. εἰ αἶοε: Αταῦ. 1.2. εἰ ἀϊς Ατγαῦ. 3. υἱοῖς) 

δὰ ἐξῆρε, Ν]. αἷμα 2] τοαιμα 4. 73. σαρκὸς 39} Πλρεῖ 
ΠΩΣΓΡῸ ἐν τῇ ψνχη αὐτου ὃς. αὶ Φαγ.} οὐκ εἐδέσϑε τς», ς4, 75. ἅ 
φαγισϑαι, (οἀ ε ἴωρες αἱ ἐυρταίςρι. Ρεΐπιδ τῆδηι, 130. πε εααπε 
Αταθ. 1.4. πὸ εκεί ϑαν. Οἶτορ. ὅτι ἡ ψ.--ἶςι 2} α ἢζες εἴ 
452: ᾽ϊε ἱπιοκςεπί Ξς. ἢ Ψυχὴ] ἡ Χ, ΧΙ, τό, (4, ς7, 73, 75» 
82, ὃς, 1289 129, 130, 131. (οπρὶ. ΑΙά. 1μὲρί. (αε. Νὶς. αὐ- 

τῷ 2]  Αιαῦ. :. 2. ἐλδέίαεϊη ἰαιμηΐπο ὅ5..ν. Οἴτος. πυάς] εἰ 
ομεπὶς ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ἔσϑων) ἐσϑιων τό, 18, 32) 53, 54, ςς» 56, 

ς7γ 58,72) 73) 74γ 759 77» 82, 84) 8 ς,) τού, τοϑ, χ18, 128, 1209, 130. 



ΛΕΥΙΤΟΙ ΚΟ Ν, 
ΚΕΦ. ΧΙ, 

“. 9 »" ε ἅ 3 ΘᾺ ὲ , ΓΝ "᾿ Ι Ω ρὸ 

αὐτῷ ἐς" πᾶς ὁ ἔσθων αὐτὸ, ἐξολοϑρευϑήσεται. Καὶ πᾶσα ψυχὴ, ἡτις φάγεται ϑνησιμαῖον 15. 
ΕΥ̓ ΄ 2 ρ᾿ 292. 4“ ἍἌἍϑΚ.23 “" ’ ρ ζῚ᾿Ζ ς« ΄ 9. “Ὁ ἯΝ ΄ 

ἢ σηριάλωτον, ἐν τοῖς αὐτόχϑοσιν, ἢ ἐν τοῖς προσηλύτοις, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτὰ, χαὶ λάσε]αι 
Ω : . Σ᾿, » ω ε 7 Ν ν 8φζ “φ[,[ᾳὋὌ 3: -ὩνΝ Ν ἮΝ ΄ νο ἡ Ν 

ὕδατι, χαὶ ἀκάϑαρτος ἐξα! ἕως ἑσπέρας, χαὶ χαϑαρὸς ἔςαι, Ἐᾶν δὲ μὴ πλύνη τὰ ἱμάτια, χαὶ 

τὸ σώμα μὴ λόσηται ὕδατι, χαὶ λήψεται ἀνόμημα αὐτξ, 

ΚΑΪΙ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτές" ἐγὼ 
᾽ὔ ε Ν ες ᾿“Ὁ ' Ν ν.. » ΄ .“ 2“ 3 ἷ» ΄ Σ 2 9 » 9 ΄ 

Κυριος ο Θεος ὑμων. Κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπ]ου, ἐν ἢ χατῳχήσατε ἐπ αύυτηῃ, ὃ “ποιη- 
ἃς ἃᾺ Ἃϑ 23 ζ΄ ἰδέ ὩΝἙ ») [δ 9 ἈΝ 93 γά ς ρο 3 ρὼ 3 ΄ ᾿ς 

σετε' χαὶ χατᾶ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς Χαναᾶν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς εκχεῖ, ἃ “σοιήσετε, χαὶ 
: "ὡ 7 9. “Ὁ ᾽ ’΄ 8 

τοῖς γομίμοις αὑτῶν ἃ πορεύσεσνε. 

λάξεσσε, χαὶ πορεύεσθε ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Καὶ φυλάξεσθε (πάντα)τὰ 
᾿ “-Ἕ͵; ΄ " » ΄ αὶ 9 3 ζ ̓ 

προςάγματά μδ8, χαὶ [πάντα τὰ χρίματά μου, (καὶ “πΤοιήσετε αὐτά. )ὰ ποιήσας αὐτὰ ἄγϑρωπος, 

131) 134. (πιρὶ. Αἰά. (δῖ. Νὶς. φαὶ εὐαέ Αττὴ, 1. ΔΠΠ4ὰ6. ΑΥ̓ΤῚ. 

Ἑή. αὐτὸ] α τοῦ. Οδοῖφ. αὐτου ζός 129. ἐδίαμι δῖλν. Οἴζγορ. 
ἐξολοϑ!.] ἐξολεϑε- Χ. Αἰεκχ. 

ΧΝ. φαγεται) ἂν φαγὴ το, τοϑ, 118. 
τοις αὐτ. ςξ8. μυε ἐπ ἐπάϊψεπὶς ( ορῖ. 

αἰνφις. Ατὐῃ. Ἑά. 

ἐν τοῖς αὐτ.] εν τε 

αὐ Ἱμάϊνεπὶς δ'αν. ΑΥῺ}. 1. 

ἐν τοῖς τροσηλ.]} ἃ ῥγοζείγεϊς 5ϊλν. αὖ ομμιἹ- 
ὁω: ριοψεϊγι: Αττὰ. 1. αἰϊαπθ. Ατσηι. Ἑάὰ. ὥλυνεῖ } Ἰατεὶ αν. 

Οὔἴτγορ. λέσεται ὑδ.} λουσετ. το σωμα υδ. Χ, τό, 18, 29, ς2, ς 7», 

ς8, ζ9. 73, 74. 76, 77, 8ς, τού, τοϑ, τι8, 110, 1321. ΑἸά, Ταρί. 

δἷαν. λ. τὸ σωμᾶ ἄντοὺυ υδ. 30, 32, ς4) 72) 73. 84. 128, 134. (Δἴ. 

ΝΊο. Οορῖ. Διλδ. 2. Δ. υδι το σωμὰ 19. ἠαναῤ΄᾽ῆέ ἐογρης εἼμς τι. τ. 
Αἰ σὰς. Αγ). Εά. ἔςαι τ΄ ---ἔραι 25} κα Αἰϊεγιγ. εἴ 118 115 ᾿ηἴοῦ- 

Ἰαξεπῖ ς 2. γχαὶ καϑαρὸς ἔργα!) καὶ καϑαρισϑήσεται 54) 7.» 128. 

χαι καϑρος ῥτγίπιο, ἴςὰ ἐγαι δαάϊτιπιὶ ἤμργα, 11. 
κασαρος ἐςαι ς8. δον ἀιες αμϑόμ πιμποίμε ἐρὶ δῖαν. 

δἶκν εὐ Αττα. τ. αἰἰαιε. Ατ. Εά. 

ΧΥῚ. Ἔαν δὲ] α δὲ ς3. Θεοῦ. εἰ ' Αγ). 1. αἰΐφυθ. Αὐπ. 
Ἑὰ. τλύνη]} τόλύυνεῖ τό, ς1, 57») 73» 75» 77. ἱματ.) -Ἐ αν- 

του Ψ]Ϊ, Χ, τς» τύ, 18, 30, ς3, ς3) 4, δύ, ς7,), 64» 729 74. 752 70, 
77. 8.4, 8ς,) τού, τοβ, 118, 128, 1295) 130, 1319.) 134. (ὐοπ!ρ!. ΑἸα. 

1.0Γ. Οατ. Νίο. Αταρ. 1. 2. 3. δἷαν. (σθοῦρ. Απῃ. 1. αἰΐφας. 
Απη. Ἑὰ. καὶ τὸ σ. οὐπὴ [44.] ἀακαϑάαρτος ἐξὰι ταπῖαπὶ ς3. 
» καὶ ϑ8ῖδλν. Μοίᾳ. α τὸ σῶμα Αταῦ. 4. τὸ σ. μὴ λ.] λ. τὸ σ. 

18. αμὴ το. τὸ σῶμα] - ἀντου Ν]], Χ, τό, 18, 30, ς2, τό, 

ς 7, ς8, ςο) 64, 73» 74. 76, 82, 8ς», τού, 128, 129, 1319) 134. (ΟΠΡΙ. 

ΑΙά. Τρ δῖ. Νς. Αγϑθ..1..2. εοῦ. Ατπι. «τ. αἴθ. Απῃ. 

Ἑάὰά. -Ἐ ἄδην ᾿ι ἐς μαγδές. πλθογα ΑἸοχ. λεέσηται) λουση 1 ς. λε- 

σεται 7.9 130, 131. ϑδἷ'αν. ΔΙοίᾳ. Ατγη). 1. αἰαις. Αττὰ» Ἑά. καὶ 

λήψετ.] καὶ ληζψη τό. ἡ καὶ 72. 8ϊαν. Μοίᾳ. Οεοῖρ. πη. τ. 81}}- 
4υε. Ατηγ. Εά. εἰ ρεπίειμν οὁ ΑΥταΌ. 3, εἴ ἐμπς εαρίεί δῖαν. Οἰξίορ. 

ἀνόμημα) ἀνομίαν ςς. τὸ ἀνομημῶ τύ, 30, 32, 575) 735 779 130, 
χ31. (χε. Νὶς. τὰ ἀνομημα (ες) ὃς. αὐτε] εαυτου ΝΙ], ς8, 

ξ9,) 72.275. ἧι ἀπύμαπι με Ατπι. τ. Αἰ 14ὰ6. πῃ. Ἑά. 

χαι μετὰ ταυτὰ 

εἰ ρο ἦος »εεπ- 

Ι. Καὶ] α Ατπι. τ. αἰϊΐϊφας. Ατὐτη. Ἐά. . εἶπε] ἐλάλησε Χ, τό, 

18, 30, 32, 52) ζ3» 5.55 56, 57, 64» 723» 74. 77. 82) 84, ὃς, τού, 128, 
120, 130, 1310 134. ΟΟμρ]. ΔΙΑ. 1ρῇ,. (αϊ. Νὶς. (ὐδοῦρ. Αστῃ. Ἱ- 
αἰΐαυς. Ἄττῃ. Εὐ. Κύριος] Φεως οσὐπὶ ἀπο ϊο ΟΘεοτς. 
Μῶωυσ.) λ΄. οὐτὰ αττουΐϊο Θεοῦρ. εαπ δε Απτῃ.. 1. 
Ἀπη. Βα. λέγων] «72. εἰ ἰϊςεύόαε Οεοτς. 

. Δύσις, Αγσπι. Ἑά. 

11. Λαλ.} -Ἑ τ Οθογρ. τοῖς υἱοις] τῆς νιᾶς (ἢς) 1ι6. ἢπιϊ- 

ἔπε αυοάας 1ῃ ἴεχῖι, {εά τοῖς υἱοῖς {πργαίογιρι. “ἐσ πάδ ΠΠΔΠῚ, 1321. 

ἐξ Απὴ. τ. αἰϊΐχφυς. Ασπὶ. Εά. Ἰσραὴλ] α ἷπ΄'τόχῖυ, 14 
βαθεῖ πιλύρο, 75. ἄαρων τό, 30, ς2) 73» 85. Πιπη τες ̓ ῃ τεχαι, {οι 

Ισραηλ. {πρταίοτγίρε. ἐδουπάδ τηθηυ, 131. τρ. αὐτ.} - λεγὼν 
γς. Δ] Οεοτρ. Ααππ. «0 δἰἥήφυς. Ἀπη. ἘΔ. ὑμῶν] ἡμῶν τού, 

130. 
1Π. Κατὰ 1] εἰ εμπάμηι ἈταΌ. 1. 2. κ᾿ τὰ ἔπιτ. 19] κ' 

ὥαντα τὰ ἐπιτ. τοϑ, 118. Ατπῃ. 1. αἰἴ4υδ. Αγ. Εὰ, -Ἐ αὐτῶν 

ςς. κατα τὰ ἐργὰ [ἀρτγαίςρί. ΔΌ αἰΐα τῆδπι το. ἐργα τηᾶγρὸ Χ, 
11ρῖ, κα]ὰ ἀπαιδευσίας, εἰ Ηἷς εἰ χυγίας ἴῃ πος σομ. Ἔχρείπης ΟΟρί. 
Αἱγύπ]ς] τῆς Αἰγ. τς, 71, 74. 76, τού, 118, 134. ΑΙά. ῬΒΪ]ο ἱ, ς31. 
ὙΒεοάοτεῖ. ἱ, 2ος. [νυςοϊξ, (ὐλίατῖς, Αγαδ. σ.. 2. ψῆς Αιγ. 11, 1, 

ΧΙ, τό, 18, 30, 332) 52) 44) 5) 47» 585) 59) 64, 73) 73) 77» 82, 8, 

Αἰ αυε. 
εἰ ἀϊεῖ} Αττὰ. τ᾿ 

(ΜΠ 

ὥθρ. . 

128, 110, 121. Αἴοεχ. 1ρύ. (ας. Νίς. ΟἸΙεπ,, ΑἹ. 4ς3. Βα, πὶ, 5401 
δῖαν. Οεοῦρ. ἐέγγς Ἐς }ῥηονοη Αττα. τ. αἰΐαιθ, Αττη. Εά. τῆς 

γῆς Αἰγ. ς3, τό, 72. 129. Οοπιρί. ΕὐΓ. 1, τό2. ἐν 5] εν ὦ (Π0) 

ιό. χατῳχήσ. ταρωχησ. ΜΕΝ, ας τόρ τϑοῦτος τῶν ἧς δ, 

τό, ς7, 58, τ959 64, 725) 73» 74. 73. 705 77. 82, 945) 10Ά, 128, 120, 
110, 1319) 34. Οοπιρὶ. Αἰά. Τρ, (καῖ. Νις, Βαΐ, ]. ς. ΤΠ εοάο- 

τοῖ. 1. ᾿ς. πῃ, 1. ἰΐίχιο, Ασπι. Εά. ἐπ᾿ αὐτῇ ) λα 72. δῖαν, 
Ατπ). 1. ἐπ᾿ αὐτῆς ΚΠ, Χ, ΧΙ, τς, 30, ζ2, ξ τ, ς7,) 58, ζο, ὅς, τι, 

»1), 77, 82, 8ς, 128, 1320, 121. Αἴεχ, Τρ. (αι. Νὶς. Εὐΐ, 1. ς, 

Βαΐ. 1. ς. ὥς, ρὰ ς δαάϊταπι ὄιρτα, ρυ πιο ἐπ᾿ αὐτὴ, Π.. ἐν αὐτῇ 32, 
5.3.7) 54. ς6, 74,73. 1ού, ιοϑ, 118, 120, 124. ΡΙο 1]. ς. ΤΓΒβεοάοτοεῖ, 

]. σ. αὶ ποιήσ. 12} ου τοοιηϑήσεται ῥΥπιο, [εἀ 3η ροΐξεα ἀοίεῖιτι, 

11. καὶ ποιησειται (ἢς) )ς. πὸ  αείαις δῖαν. Οἴἶτοσ. 
ποοιήσετε Δ΄] ἢϊς ΡΠΠο. ς. λχαὶ 82. γῇ:] 

τῆς ΧΙ, ς7, 84. τῆς γὺὴς τό, 18, ς6. (ὑὐοπηρί. ῬΠεοῤοτεῖ. 1, ς. 

Χαναὰν] Οὐαπαπεξογμηε ΤαιοῖΈ, Οαἰαῖς, ἐγὼ εἰσάγ.} εἰσ. εγὼ 77. 
,. ἐγὼ Βαΐ. ]. ς. εἰσάγω] εἰσαγαγω 72. 128, εἰσάξω 32. Βαί, 
1. ο. ἱπώμχοο Ταιοϊξ, (αἰαῖ. ὑμᾶς] α Βαΐ. 1. ς. ὙΠεοάοτεῖ. 1. ς. 
δ ποιῆσ. 2] πε ζαείαιίς δ'αν. Οἴτορ. καὶ 2] και ἐν 33, ξ0, 

118. (ομρί. ΑΙεχ. Ευΐ. 1. ς, Βαί, 1. ς. Τιιοιξ. ( αἰατῖς, τοῖς νο- 
μίμοις} τοῖς νομοις ς3,) 1οϑ, 129. ΟΠ]. Εἰ, 1], ς. ὙΓπεοάοχοῖ. 1. ς, 

ηἠχριξωμέενοις ΠΙΔΓΡῸ 8 ς, εἴ ΡΓΠΊᾶ πηλπὶ 130. ηχριξασμένοις πηᾶγρο Χ. 

Ἁ “4Ν 

καὶ καὶ χ--- 
Ἁ ἊἋ 

καὶ κατα] αἱ]. 

Τρῖ. ἐἰορίημια Ἰραςν, (ἰαἰἴατις.  μομπάμπ βία Ατπι. 1. δ] 14ας. 

Ατηι. Ἐπ. τπορεύσεσϑε} πορευεσϑὲ ς377ςγ τού, 130. (οηηρί. 

Ιν. Τὰ χρ.] καὶ τὰ χρ. 53) 82) 129. Αγὰ. 1. 2. 3. ποιή- 
σετε] ποιησειται (ἢς) γς. ποιήσετε, [εὰ {ΡῈ υἱτἰπηαπὶ [Ππεγαπὶ 

{αυργαοεῖρε. αὐ πιᾶπὰ ῥτΐπηα, 130. -- δἷς καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύμα]α 
γῆς Χαναᾶν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ αὶ ποιήσετε ΡΗΪΟῚ, ζ11. 

τῷ προςαγμ.} ἡχριξωμενα τηᾶτρο 8ς. φυλάξεσϑε] φυλαξασϑε 
1ξ) ζ9, 8ξζ, Ιο6. φυλαζεισϑεὲ (ῆς) 7ς. φυλάξετε ἙΕυΐ. ᾿ϊ, τό2. 
σοί 1ιιοὶϊξ, (ἰαἰατῖ, καὶ ὥορ. ἐν αὐτ.} αὶ οὐπὶ (44. 53. κα χαὶ 

ΧΙ, τς, ςς, ς8, 74) 7ς») γ6, 84) τού, 134. ΑΙεχ. ῬΒΙο 1, ς. ΟἸοπι. 

ΑἹ. 453. ΑτΥηι. 1. αἰΐΐφας. Απῃ. ἘΔ. . κα καὶ πορ. ἐν αὐτ. ΕΓ, . ς. 

ππορεύεσϑε} πορευεσϑαι 74) 75) 76, τοό. Αἰεχ. Ατιπ. 1. αἰΐαας. 
Αττι, Εἠ. τοὺ τῦορευσθχι τ8. τοορευσεσδε 73.) 775 118, 158, 131. 
ἐγὼ] -Ἔ εἰμι ΧΙ, τς» το, τοῦ, 118, -Ἐ γαρ ἴῃ ταχτι, εἰ μαθεῖ γὰρ 
ειμε ἸΏ ΠΑΡ. 58. φμομπίαπι Ὀγοτηϊτιης ΑΥδΌ. 1. 2. Θεὸς ὑμ.-- 

Θεὸς ὑμ. ἴῃ φοηι. ς] α δἰϊετιῖγα εἴ χιια: ἐἰ ἱπιειαςεηΐ 52,71. ὑμῶν] 
ἥμων ζ. 

ν. Καὶ φ. τ΄ τὰ πρ. μου] κα 53. καὶ Φ.] ἃ καὶ Πυοῖξ, Ολ- 

Ιαεῖϊ.. φυλάξεσϑε] φυλαξασϑὲε Π]Ι, Χ, τό, 18, ςς, ς7, ς9, 8ς, 
131. Γιρῖ, (δι. Νῖς. ῬΗΪο ἱ, 531. φυλάξεσϑε ἴῃ ομαγαέξ. πιΐμοτε 
ΑΙεχ. πάντα 15], ς6ό, 64, 129. Οοπρὶ. μου τ μον 25] 
α ἈΠεγυῖι, εἴ αυς ἰΐ5 ἱητεήάσεπς ΟἸδαλ. ΑἹ. 4ς3. καὶ 25] και 
ποιήσετε ς3. σαντα Δ΄)  Ῥίο]. ς. τὰ χρ.] ατῷ 7ς. αγικ 

δικαιωματα (ἢ) τηατρο 85. για" δικαιωμαΐα" ἀκριξασματα τοῦτρο 
Ρτίπηα πηᾶπι 120. τῶ δικαιώμα]α ἐχργίπιαπε Ατσην. τ. δ᾽ σις. πη. 
Εα. καὶ ποιήσ. αὐτ.} κα 53. κα καὶ 7γ2. Ἀπῃ. τ. δἰπφαθ, Ατης 

ἘΔ. καὶ φυλαζξεσϑὲ αντὰ ποιὴν (ἢς) 7ς. -σοιῆσετε] ποιησητε 
72. τοιήσατε τὖ, ς7, 73, 111. (αἴ, Νίς. αὐτὰ τ] αὐτοις 23. 
ἃ] ο 18, 19, 329 ς3,), ζύ, ξ8, ς9) 725) 74.) γ6, 84. τοῦ, τοϑ, 118, 1209, 

134. (οιρ!. ῬΏΙο.]. ς. ΟἸεπι. Δ]. 1. ο. ΟΠγυῖ. 1,.334. [οἱ (α[ὰ- 

τἰϊ. ο εχ οοτγεόξίομα 16. ὁ ἰπ ἴεχίι, δὰ οτι ὁ ΠΊΔΓΡΟ 1 ζ. ποιή- 
σὰς) ποιήσει ὃς. αὐτὰ 2] 4 11, 1Π|, ΧΙ, ςς. Αὐπι. σ. αἰὔᾳας. 

Ατῃ. Εὰ. αὐτος τοό, ἐν ἄντοις )ς. αὐτὰ ἵπ οδαγαόσ, πηϊπούς 

16, 

Τὰ χρίματά μου “ποιήσετε, χαὶ τὰ ππροςάγματά μου φο- 4 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ.ΧΨΠΙ͂Ι. 

6. 

9. ἐςΐν. 
» ιν 2 ’ 2 ,ὕὔ 5», ,.“Ὁ 

ιο. ἔξω, οὐχ ἀποχαλύψεις ἀσχημοσύνην αὐτὼν. 
ΣῚΙ. 

12. τὴν ἀσχημοσύγην αὕτης. 

13. τρός σα ἐςίν. 

14. 

ἜΣ, 
» 

Ὶ 

. σῇ, συγ[ενὴς γάρ σου ἐςΐν. 

ζήσεται ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. ΑνϑρωπῸς ἄνϑρωχος “πρὸς πάντα οἰχεῖα σαρχὸς 

αὐτῷ καὶ προσελεύσεται ἀποχαλύψαι ἀσχημοσύνην' ἐγὼ Κύριος. ᾿Ασχημοσύνην πατρός σὰ, χαὶ 
ἀσχημοσύνην μητρός σου, ἐχ ἀποχαλύψεις, μήτηρ γάρ σου ἐςὶν, ἂχ ἀποχαλύψεις τὴν ἀσχημο- 

σύνην αὐτῆς. ᾿Ασχημοσύνην γυναιχὸς ππατρός σου ἐκ ἀποχαλύψεις, ἀσχημοσύνη πτατρός σου 

᾿Ασχημοσύνην τῆς ἀδελφῆς σου ἐκ πτατρύς σὰ ἢ ἐχ μητρός σου ἐνδογενᾶς ἢ γεγεννημένης 
᾿Ασχημοσύνην ϑυγατρὸς υἱᾷ σου ἣ ϑυγατρὸς ϑυ- 

γατρός σου ὃχ ἀποχαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῶν, ὅτι σὴ ἀσχημοσύνη ἐςΐν. ᾿Ασχημοσύνην 
ϑυγατρὸς γυναιχὸς “σατρός σου ἐκ ἀποχαλύψεις ὁμοπατρία ἀδελφή σου ἐςὶν, ἐκ ἀποκαλύψεις 

᾿Ασχημοσύνην ἀδελφῆς πατρός σὰ ἐχ ἀποχαλύψεις, οἰχεία γὰρ πσα- 

᾿Ασχημοσύνην ἀδελφῆς μητρός σου ἐκ ἀποχαλύψεις, οἰκεία γὰρ μητρός σε ἐςΐν. 
3 ΄ δ “ ΦΦ [4 3 3 ’ ᾿ς Ν Ν φο » “Ὁ. 5 9 ΄ 

Ασχημοσύνην ἄδελφε τῇ πτατρός σου ἐχ ἀποχαλύψεις, χαὶ “πρὸς τὴν γυναῖχα αὐτῷ ἐχ εἰσελεύ- 

ΑἸεχ. ἄνϑ.) α 43. Ῥῃο 1. ς. ΟΙγί, 1. ς. ζήσ. ἐν αὖτ. 

ἐν αὖτ. ζησ. γλ. ἰγὼ) α οὐαὶ 144. 72. φκιηίανε “ζ9 Οφοτξ. 
ὑμῶν] μῶν γ6. Ἔ καὶ φυλαάξασϑι πάντα τὰ προστάγματα μου, 
καὶ τὰ κρίματα μου Ρ)εϊο Ἰ. ς. 

ΧΙ 1. ΠΑνϑρ. -τ τ σαρκ. αὐτα ἀνὴρ ἀνὴρ πρὸς πᾶν λίμμα συνιγίυς 

γίνους αὐτῷ τρᾶγρο 1 ρί. ἄνϑρ. ἄνϑρ.} ἀνὴρ ἀνὴρ πιᾶγρο Χ, ὃς. 
ἐχρηπιῖ ἀνὴρ ἀνὴρ Θεοῖς. ανϑρ. ανϑρωπον ([:ς) 136. , αἰϊετι πὶ 

)ς, τού. ὅ8ϊδαν. Οἷἶκσοζ. τρ. τ΄. οἷκ. σαρκ.} ἐμνε ἱρβα: ἐοπμόεν- 
πα, δῖαν. Οἴτος. τῶν ἢ ἀπαντὰ τῷ, ς 7, 23, 7). Οδι. Νὶς. 

κα πὸ. 2. τ. π. οἱκ.) πᾶν λιμμα τρλτρο ὃς. τῦρὸς τὰν λιμμαᾶ 
ΠΟ ὑτὶπ)δ το 119. 454) ὁππν6: εἰφαοβίεο, (ορῖ. δχρείπυιης τ΄. 
οἷκ. ἴῃ ἢλπ|. ἀησυϊετὶ Αστη. 1. δίΐᾳφυς. Ατσπι. ΕἘά. οἰκιία) οἰκιἣν 

! γ)ν 6. ἰν Αια Βέοτα ἀεἰεῖα )ὴ 4. οἰχειας Ἅ]Π], ζο. διχειαν 84. ΑΙά. οιχιᾶν ς ζ, 

- δ 

 κΨἔα εἰσελεύση Βαί. Ἰ. ς. 

ΝΣ 134. οἰκιᾶ 7ζ. ομ(ιον 29. οἰχέιον 18, 10, (3, ςύ, ς8, γό, ὃς, τοό, 

ΣΝ 1ο8, 118, 128, 120, 1236. ( οητρί. ΡΏο 1, 26). Βαΐ. 'π αἰϊυήοης, 1], 

᾿ ς 380. οἰκεῖον ἴῃ “ματα. γηίηοῖε Αἰεχ. δἰμα οἰκεῖον ΧΙ. σαρκ. 
.“, 55) “τ ,,40τι} αὐτὰ σ. 116. α σαρκὸς 29, 58. α αὐτῷ Οεογ. ἐἃ πρὸσ- 
-εὐ 4λ.} οὐ πορέυσεται ς8. ουχ εἰσιλενσεται 116. καὶ προτελεύσετε Αἷεχ. 

“Ἢ αὐτὸς ἱπ ὑπο ἴοςο, {εὰ πο ἴῃ αἷΐο, Ρηϊο 

Ἰ. -. κοῦ αρχΙωἱπαόἑων Οορ. ἄἀσχημ.} - αντοῦ ΝΊΙ]. Αγϑῦ. 1. 
Απη. 1. δἱΐΐαυς. ἅττ. ΕἘά. α εὐπὶ 44. ςς. -Ἐ αὐτῶν Βαΐ. 1. ς. 
Οορι. 1 δῖν: ἰη Κεπιμϊηο Ασγαδ. 1. 2. ἐγὼ Κυρ.)} ,. ς3»ν ς7. 
ἡ ο Θεὸς γμὼων (ς) )ς. Οδοῦζ. φυκία ρεσπιπτυος Αγαῦ. 1. 2. 
Οεοιζ. Αγαῆι. 1. αἰιίφυς. Αγα. Εά. 

ΝΙΙ. ᾿Ασχ. τι" --ἀσχ. 2} α αἰϊεγυῖσ. εἴ φυα ἰϊς ἰηιετασεηι Ασα. 
1. 3. ἐἶσχ. ν") , ς). αἰδὼ πιατρο 1 τρί. πατρ.} τὰ πατρ. 

ΝΠ, Χ, ΧΙΘ ας, τό, 18, 30, ς3,) 44. ςς, 46, 57, ς8, ς9, 64, 72, 73) 
54, 77, 84, 12:8, 120.) 130) 1311, 134. 136. (οιρὶ. ΑΙά, 1 ἰρί, 

σου 1} 1 ονυκ ἀποκαλυψεις 126. ἀσχ. 3}. 71,106. μητρ.] 
τῆς μητρ. 11, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 30, ς3, 54. ςς, τό, 57, 48, 64, 

52) 73, 74) 77γ ϑῳ, τού, 128, 129, 130, 131, 114. (ὑοπιρί. ΑἸά, 

1ρί. ἐκ ἀποκ. τι", 22] κὸ ἀἰείεγα: δῶν. Οἴγοκ. ἀποχαλ. τ 
«-ἀποκαλ. 29} α αἰϊεγυῖγ. εἴ αυα ἰδε ἰπισγδεςηι Ψ]]. μήτηρ-- 
αὐτῆς] ρίο δίς μαθεῖ ἐκγρέρν δ ἐπίπε φοῦμνε οἱ, σὰ π᾿ ςοτηπλεηι το νἱ- 

ἀεῖυγ ἀρποίςετε Ἰοξιίοπειη Ὁ λςδοσπι, Αυς. ἐκ ἀποχαλ. 2] 
α εὐ ἴ44ᾳ. 136. χαὶι οὐκ ἀποκ. 11, ΧΙ, ςς, ς8, τοῦ, 118. Αγαῦ. 3. 

Οεοτς. Απη. 1. δἰϊᾳφυς. Αστι. Εά. ἔς, (δά καὶ υπεὶϑ ἰπεϊυῦ, ΑἸεχ. 
ἐκ ἀπ. τὴν ἀσχ. αὐτ.] τὴν ἄσχ. αὖτ. ἐκ ἀποχ. Οουρί. τὴν 

ἄἀσχ.} α τὴν Ν]1. αὐτῆς) αντων Ν]], ςς. 
111. ᾿Ασχημοσύνην-----αἰσχημοσύνην ἰπ οοπι. 9] α Αἰϊετυιτ. εἰ 

ηιι: ἰἰ5 Ἰηιετ]αςεπὲ ς 3. ἀσχημοσύνην) εἰ ῥταπιϊυπι Αγαῦ. 1. 2. 
γυναικὸς] μίας Αταῦ. 3. ἀποχαλ.} ἀείερα: ϑὶδν. Οἰἶϊσος. ἀσ- 

χ’ μοσύνη) α οὐπὶ (44. )ζ.- ἀσχ. γὰρ ςς. Ὑεούοτεῖ. ἷ, 8ς3. Αὐρ. 
Αγαδ. 1... φμομπίανε ρεαετητυης στο. Ασπι. 1. δἴαυε. Απιὶ. Εα, 
πατρός] μητρὸς γαρ τού. 

ΙΧ. ᾽Ασχημ. 1] ὦ γγαπηήϊυης Αταῦ. ᾿..2. τῆς αϑ.} , τῆς 
τό, ς7, 73» 744. 77» 106, τοϑ, 118, 1321, 134. Αγ. 1. διίίαιε. 

Αχηι. Ἑὰ. σου 15] α τοῦ. ἐκ πατρ. σον) , σον ΧΙ. ΝΑ ἐπ 
μαίτε βὲ Ἀπηςηὶ (οὐά, αἰϊφυϊ. Απῃ. Ἑά. ἐκ 23] α 72, 1ο8. 
φου 1") σὰ ἀκ αποχάλυψεῖς Υς. ἐνδογινες} ἔνδον γενομένης ΚΤ]. 

εὐδον γένους 8, (9ς. ἐπ αἶοκιο καὶ Απηῇ. 1. αἰΐᾳυε, Απη. Ἐά. 
ἐνὸδ. ἢ γεγ. ἴξω] γιννημα οἴχου χαὶ ἢ γιννημα εξζω (ἢ) πιᾶγγο ὃς. 
γιννημα φἰκοὺ ἡ γιννημᾶ ἔξω ΠδτρῸ μεῖτῃιδ πιβῃυ 130. ἣ γεγενν.} 
ἢ γεγενημ. τό, 18, τιοό. ἡ γεννημένης )ς. λῇ ΠΙ. ἢ γεγιν. (εὰ 
ἢ ἴῃ οἰατδθ, πύμποτς, Αἰεχ α γίγων. Ἀππ. 1. ἴθαυς, Απα. Ἐὰ. 

᾿Ασχημοσύνην γύμφης σὰ ἐχ ἀποχαλύψεις, γυνὴ γὰρ υἱδ σα ἐςὶν, 

ἔξω] ἣ ἕξω, (εὰ ἢ νηςῖς ἱποίυ, ΑΙεχ. ἐκ ὦποχ.] κα ᾿ς )ς.- κἥξ 
ἰεἰορα, 8Κδν. Οἰΐσοκ. ἀσχῆμ. 49] τὴν ασχ. Χ, ΧΙ, τό, 18, 10, 

325), ςὅ, ς7,) 8, 9, 64. 73, 73» 74. 77» 82, 8. ὃς, τοϑ, 118, 128, 
129, 130, 131, 134. (ὐοπιρὶ. Αἰά. μὲ. λει. Ἀ!ς. ϑδῖλν. Οἴἶζγος. 

εν. Λπη. τ. δἰιϊφυς. Αγπι. Ἐπ. ὦσγ. αὖτ)... τοό6. αυ- 
τῶν) αὐτῆς 11, ΠῚ 19, ς τν 719 74, 76, 84.» τοβ, 114. Οεσιψ. Απῃ. 1. 
4] }!4υς. Ασιη. Εά. αὐτῶν ἴῃ σἰιλγπές. ποτε Αἰεχ. αὐτῶν--αὖ- 
τῶν ἰἱῃ' ςοπη. 10} α ἀἰϊεσυῖγ. εἴ αυχ ἰΐς ἰαϊεηαςσεης τ6. 

Χ. ᾿Ασχημοσύνην 13] ασχημοσυνὴ 10. ϑυγατρὸς 1] -Ἐ σὰ 
ἢ 1. δίων δἰμα μα σας (ἃς) Ἀγτδῦ. 3. ν!5] ραιϊγὶς ΑΤΔΌ. τ. Δ. 

σου τ -- σου 2] κα αἰϊεγυῖσ. εἰ 4υα [18 Ἰπιετίαςοπὶ 134. ϑυγ. 
ϑνγ.} α αἰϊεγιιπὶ 72... 1.36. ϑνγ. σου] , 111. μλθει ἴῃ οἰλγαλᾶς. 
τηΐποτε ΑἸεχ. κἋ σοὺ (οριί. ἐκ ἀποκ.} πε ἀτίοξα: δῖαν. Οἴἶτοσ. 
τὴν αἀσχ΄ αὐτ.} α 78, τού. Αγ. τ.2. τὴν ἀσχ. αὐτῆς 7ς. Ἀπηεηὶ 
Οὐδ. αἰϊφι!, Ατπι. Εά. ὅτι σὴ ἀσχ. ἱς'»] α τού, 136. ,ὄ ἀσχυμ. 
ς3,. 71. οτι ασχ. ες. σὴ ζῳ 7.. οὁτι σὴ ἐς. ασχ. 73. φποπίαπε 

κά Ἰοα ἡ Ἰοσκε ΟΥὨ ϑ ρα ΠΟ κα ΑΥ̓ΔΌ. 1. 1. 3. 

ΧΙ. γυν. τατρ. σου] ζατρ. δου γυν. τοῦ. 
“εἰερα! διαν. Οὗἶγος. 

ἐκ ἀποχ, 1] πε 
᾿ἄποχ. τι" π--α,υὁποκ. 2.) α Αἰϊογυιγ. εἴ ηυξ ἰ;ς 

ἰῃιειδοεηι 19, 108, 118, ὀὁμοπατι.) ομομητρια ς4γ) ὅς. ὥς 
τᾶῦρα Χ. 1 ἰρί,. φαουΐαπι Ῥγαεπιϊτυπς Ατδὸ. ᾿. 2.3. Ἔὀμ. αδ. σον 
ἐρὶ} λέια ραινὶς ἐπὶ οἱ βόνον κα Αταδ. τ... ἀδελφή] αϑελφης ζο. 
ῃ αδιλφη 110. ἐκ ἀποκ. 2.] α οὐπὶ [44. ς3, 72), 7 5») 106, 136. 
Αγαὺ. 1. 2. πὸ ἀἐωεζαι δῖαν. Οἰΐζγορ. 

ΧΙΙ. ᾿Ασχημ.-- ἄσχημ. ἴῃ ςοπη. 1.3] α αἰζεγιῖγ. οἵ 4υὲ 115 ἰηίετ- 
ἸΔοεηῖ χ0, τοῦ, 131. ἀδιλφῆς) ἀδελφὴν 7ς. πατρός σε 1} 
μπτρος σου 71. ἢ αδιλφης μητοος σου το, τοβ, 118. οὐκ 
ἀποκ.) κε εἰοίεζαι ϑῖαν. Οἴγοσ. οἶκ. γὰρ Ζατρ. σου] αἰμᾶὰ του 
πατρ. σου ἴῃ τεχῖυ, (πὰ γρ. οἰχειον σαρχος αὐτοῦ ΤΗΔΓΡῸ 8ς. 
τρὸς σου 2] Ἵ: πμητρος σου το, τοβ, τ18. μητρος σου ζο. οἰκ. 
γαυο-----οἶκ. γὰρ ἴῃ σοι. 13} α ροίϊγεπια εἰ αυ: ἰϊδ ἰνϊελσθης 1]. 
λει οδάσπι ᾿ ςῆλγαές. πιποσς Δἰςχ. ἐσίν} -Ἐ οὐκ ἘΕΡΣΕλυ ον 

τὴν ἀσχημοσννην αὐτῶν 10, τοϑ, 118. 

ΧΙΠ. ᾿Ασχημ.--ἄσχημ. ἴπ οοηι. 14]  δἰτογιῖγ, εἴ φυα ἰἷ5 ἱπ- 
τετήδοεηῖ τς. ἀδιλφης}) αδελφη ᾽ς. μπτρ. 12] τατρος ς9. 
ἐκ αἀποχ.} πε αἰείεζα: 8512ν. Οἴοζ. οἰκεία οὐπὶ 144.} α ς3, ζ0, 
)1. ὙΠΆΓΡΟ ΡἈΓΙΠΙΔ πιᾶπι αὐμαὰ τοῦ πχτρος σοὺ 130. μητρ. 2] 
πατρὸς ἴδ τῖτι τὸν πᾶτρος 71. σου 2 αν 111. ἐςτν] 

 αλλ᾽ οὐδὲ αδελφης πατρος σου ἀποκαλνυψεῖς τού. ἐγιγ-τ--ἐςιν ἴῃ 

ςοπ1. 14} κα δἰϊεγυεγ, εἰ ηυα: ᾿ς ἰηϊεταςςης 72. 
ΧΙΥΝ. ᾿Ασχημ.--ἀποκαλ.} α πξὸο εἴ φυα ἰἷὶς ἰηϊοτίασεηϊ ς 3, ς0, 

ο1. κα ἐλάεπι ἰπ τεχῖιν ἐεὰ πδδες τπάγζυ, τοῦ. τὰ πατρ.}) α τοῦ 
19, τοϑ. ἐκ ἄποχ.) κε ἀείερα: δῖαν. Οἴἶγογ. καὶ) ᾿ϊπεᾶ 
τ:τληςῆχυπι, υὐ νἱάστον 20 4112 πιδιιυ, τού. ἐκ εἰσελ.} α (Πς) 10. 
οὐ τροσελευσὴ 4, 7. ὥς «οἴ ΠΙΔΓΡῸ ἈΓΙΠῚΔ ΠΊΔΙΝ] 130. συγίεν. 

εὐυπη 144.] ὡς αδελφη τᾶτρος σοὺ ἐξὶν ΤΠΆΓΣΟ Χ. Τἰρῇ γαρ] 
α Οορι. ἐγιν--τέριν ἴῃ ςοπὶ. 1.7} α ἀἰτεγιῖγ, εἴ 4υ85 ἐΐ5 ἱηζετίλοεηι 
19. αῦυϊι σον ἐξὶν ἰπ υόοσυς ἰοςο εοὔεκχ δγοδβεῖνρυ. 

ΧΝν. ἐκ ἀποκ. τ, 29] πε ἠεεψα, δῖαν. Οἶἴτοσ. σγυνὴ] Ἐ σε 

(49) Οοπιρ. γὰρ] κα 15, τό, 30, ς3, 54, 56, 57, 64, 73, 74, 75» 
97, 84. τού, τοϑ, 118, 128, 130, 111) 134. Οσπιρὶ. ΑτὰΡ.3. υἱ5} 
του υιου ςς. γορίκφεί ΑΥΔΌ. 3. οὐκ ἄποκ. α" οὐπὶ [44.} κα 53, 
52, 1οό. εἰ ργυντυης ΑΣΔΌ. 1. 2. ἐκ ἀποκ.---- ἐκ ἀποχ. ἴῃ 
ςοπι. 17] α αἰϊεσιπτ. εἴ 405 ἰἰ5 ἱπιει)δοοπὶ 7ς. τὴν ἀσχ.} α τὴν. 
τς. αὐτῆς} -“Ἑ τὴν ϑυγατέερα τοῦ νιον αὐτῆς ον ληψει͵ (6) ατε- 
ςΝ 

τ 

δῶν 08. 



Ἀ ΕΥΙΤΙΚΟΝΝ. 

ἀσχημοσύνη ἄδελφα σοὺ ἐςΐν. 

- 

ΚΕΦ. ΧΥΙΠ 
ἂχ ἀποχαλύψεις. ΤῊ ἀσχημοσύνην αὐτῆ. ᾿Ασχημοσύνην γυναικὸς ἐδελφε σε ἐκ ἀποχαλύψεις, τό. 

ΤῊΝ ϑυγατέρα, τῷ υἱδ αὐτᾷς, χαὶ τὴν ϑυγατέρα τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς ἃ λήψη ἀποχαλύψαι Τὴν 

ἀσχημοσύνην αὐτῶν, οἰχεῖαι γάς σου εἰσίν" ἰσέξημά ἐ ἐς!. 
ἀντίζηλον ἀποχαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς ἐπ᾿ αὐτῇ, ἔτι ζώσης αὐτῆς. 

ἐν χωρισμῷ ἀχαϑαρσίας αὐτῆς ἐχ εἰσελεύσῃ ἀποχαλύψαι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 

Γυναῖκα ἐπ᾿ ἀδελφὴ αὐτῆς ἃ λήψῃ 

Καὶ πρὺς γυναῖχα 

Καὶ πρὸς 

φὴν γνναῖχᾳ τῷ ̓σλησίον σου ἃ δώσεις χοίτην σπέρματός σου, ἐχμιαγϑῆναι πρὸς αὐτήν. Καὶ 
3 ρ ’΄ ΄ ι 2 , ’ἤ Ψ. ν, 2, ΄ Ἀν κΝ  ΦὦΨ δ». 

ἐπὸ τῇ στέρματός σὸν ὁ δώσεις λατρεύειν ἄρχοντι" χαὶ ὦ βεδηλώσεις τὸ ὄγομα τὸ ἅγιον' ἐγὼ 

Κύριος. Καὶ μετὰ ἄρσενος ὁ χοιμηϑήση χοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐςι. 

φιᾶν τετράπουν ἃ δώσεις τὴν χοΐίτην σου εἰς σπερματισμὸν ἐχμιαγϑήναι «φρὸς αὐτό" χαὶ γυνὴ ἐ 

εἴσεται “πρὸς 'πσᾶν τετράπουν βιξασϑῆναι, μυσαρὸν γάρ ἐξι. Μὴ μιαίνεσθε ἐν “Φᾶσι τέτοις" 

ἐν πᾶσι γὰρ τότοις ἐμιάγϑησαν τὰ ἔϑνη, ἃ ἐγὼ ἐξαποςέλλω πρὸ προσώπου ὑμών, Καὶ ἐξεμι- 

καλυψαι ἀσχημοσυνὴν ἀντων, οἰκιᾶι (ῆ0) δου εἰσιν" ἀσεξημα εἐςὶν ἐς. 
τὴν ϑνγατερα του νιον αὐτῆς χαὶ τὴν ϑυγατερα τῆς ϑυγατρος αυ- 
τῆς οἡ ληψη αποκαλυψαι τὴν ασχημοσυνην ἀντῆς, οἰκεῖα! σοὺ εἰσιν, 

ἀσεξημα δὸν ἐςὶν τ18. Ηδξ-ε ἱηνοχοσιηῖ Ἔχ σΟΠ). 17. 
ΧΝῚ. ὙΤοῖυπιὶ οσοπίπια ςοπιστηδιὶ 1) ροϊρουυπὲ ς4. Αὐτηεηΐ 

Οαὐά. αἰϊφιϊ. Α΄πη. Ἐάὰ. Ἵ ἱ 
α ἃἰιεσσα εἰ αὔαὰ: 115 ἰηϊογοειῖ τοϑ. Απτη. :. 

γην} εἰ Ὀγφτηϊτυηϊ ΑΥΔΡ. 1.2. 
ἀσχημοσύ- 

ἂχ αἀποχ.} πε ἀείφραε ϑϊιᾶν. Οὗτος. 
ἀσχ. αδ. σα ἐςὶν) αἷἰὰ τεχῖῃ, 1ςἀ δἀετέραι πιαγρίηὶ τεσεπϑ τοδηυ8, 1ού. 
ἀσχημοσύνη} γυνὴ 1Π1, ς3. ἀσχημοσύνη ἷἰπ ομαγλέξ, τηΐπογε ΑἸεχ. 
Ἔ γὰρ 84. Αγδῦ. 1.2. -Ἐ ἰήεπ), (δὰ υπςὶβ ἱποϊμίυτα, ΑΙεχ. φιο. 

“ἰασε ρτατϊάυης Ατγηιοηὶ (οὐ. δ] αὶ. Ατσηι. Ἐά, 
ΧΥ]. ᾿Ασχ.-- ἀποκαλύψεις) αὶ μεες εἴ πα [18 ἱπεειαςεπε «4, 

108. Ατη). 1. ἄσχ. 1 -Ὁ γαρ 72. εἰ μεξιδης ΑΥᾺΡ. 

Σ:.2. γυναῖκ. καὶ] κα γ6.. αὶ φυοᾳυε, δά ἐρδεῖο νᾶεῦο σεϊϑο, 74. 
χαὶ 8υγ.} αλλ᾽ οὐδὲ ϑυγατρος, ἃ τιᾶηι! οοιχούμοτὶ5 δηβῆχα, τοῦ, 
εἼ δ᾽ίαοι Αττηθηὶ (οὐδ. αἰἰχυϊ. Αγ. ἘΔ. ΑἸΣ ληῖυπ (ς) Αταῦ. 
1. 2. ἀκ ἀποκ.} πε “είορας δῖαν. Οὔτορ. τὴν ϑυγ. τ -- 

λήψη] πος ἐπι κχόγέηρ ἄμεαι Ἀλίανι ραϊγὶς οὐκ, πες ἤ]έαρ Μ᾽ ο(ας Ἀταῦ. 

1. 8. τὴν ϑυγ. 1} δὲ δίαα Αὐτῶν. τ. δας εἴ ἴᾳᾳ. :ὰ βπεπι 
φοτΠ815 υποὶβ ἰροϊυήϊε Απὰ. ἡ. αὐτῆς 2} αὐτου 128. ΔΠΉ. 1. 
αὐτῆς 4. -- αὐτῆς 1.} α 4ἰτΟΣιτ. εἰ αμας 118 ἰηϊεασεαξ ς 3. καὶ 
τὴν 9νγ.} α τὴν ϑνγ. τοό. “ ίίαπε Ασιη. 1. «δ λήψη] οὐκ 

αποκαλυψει, ἢς, εἰ εἰ ἀυοῦι5 μυηϑεὶς ἤιρτα ποίλίας, γ2. ου ληψεῖι 
:ο6ό. ἀποχαλύψαι]) εἰ πρη “είεξε: Αταδ. 1.2. τὴν ἀσχ.] α τὴν 
52. αὐτῶν] αὐτῆς τοβ. γὰρ} ΑΝῚ], ΧΙ, τς, τό, 18, ς3, 

ξξζν 7.» 48, 9» 64) 71» 72) 74) 78. 76) 77. 84) 8.7) τού, τοϑ, 118. 
1283, 120. 134. Οοχμηρὶ. ΑΙά. Τρ. Οαι. Νῖς. ἀσέβημα) “ σα 
:οϑ, 118. εἰ ἦος ρταυμτιης ΑΥΔΡ. 1. ἃ. ἐς) Ἔ ασχημοσυνὴν 

ψυναικος ἀδελφου σου ακ ἀποκαλυψεῖις, ασχλμοσυνη αϑελῷου σου ἐριν, 
φσχημοσυνὴν ϑυγᾶτρος αὐτῆς οὐκ ἀποκαλυψει (ῃς) ϑυγατερα τοῦ υἱξ 
φυτῆς, καὶ ϑψυγατιρρ τὴς ϑνγατρβος ἀντῆς οὐκ ἀπακαλυψεις ἀσχημο- 

συνὴν ἀντῶν, οἰκεία! σοὺ εἰσιν, ασεδημᾶ τι 7γς. ἘΦ ρμμάιοιείαπε παοεὶς 
2 αἰγὶ; ἐμὶ ποι 4είερἐ:) φμοπίαχα ρμά εἰ ία 3’ αἰτὶς ἐμὶ φῇ, ρμά οί πχο- 

γἱ οἱ βίαν ἐἴμε ποη ἄείορες, βίαν βἐὲ εὐκς ὦ βδέαι δ᾽ εἶκε πο βονῦο 

«εἰοχετε ρμάϊελείφα ἐἰίογεμα, φιοπία δοποβιίοὶ ἐμὲ {ιν ἱαγρέπάν οἱ 

Ἀπη. Ἐὰ, (Οὐοιρτοδίὰ {οἱ ]οεῖ τό, 17, δΐο ἰςτρίοχαπε οὔτ ποπην 2 
Ἱραιϊοηὶς ἀϊνεγίίαϊε. 

ΧΥῚῚ. Γυναῖκα! -Ἐ ΐο οοιθπιᾶ 1.) ἱπίερτυηι, (6ς) [δὰ ταπίυτι 

Ἐ711:5 Ῥασίσση ἴῃ ἤ0 ἰοςο οπγογαι, ς4. εἰ Ἀχογεης ΑΥΔΌ. 1. 2. Υ- 
ἐπ᾿ ἀδ, αὐτ.} γ. ἐπ᾿ αϑελφην αὖτ. τό, ζῶ, ς79 739 77, 85. Οἱϊ. Νὶς. 
Ἀπη. 1. αἰϊίηυε, Απῃ. Εὰ. γ. ἐπ᾿ ἀδελφὴν ταηϊησα 131. γογέρα 
«τοτὶς ᾿ς’ (ἢς) ϑιιν. Μοίᾳ. ἀντίζηλον! ἀντίζ. αὐτῆς ΤΙμοάο- 
τεῖ. 13 9ς. λιμμᾶ ἀντῆς τηᾶγρο Χ. 1 ρί. ἰπ πκείμμε Δα. 
τῆς α ----αὐτῆς 3.] α αἰϊεσυῖγ, εἰ φύσας 18 ἱμρει)λσθης 74) 134. καὶ δ2- 
ἤξεπη ἴῃ τεχίυ, ἡ ᾳυοάαπιποοίο Πιρρίεϊ πιο, ᾿οό. ἐπ᾽ αὖτ. ἔςι] 
4751 ἐπ᾿ αὖτ. 72. ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτης Χ, τό, 18,20, ς2, ς8, ζο, 
64) 72) 73» 74ν 77» 82.) τοϑ, 128, 129, 116, 131. Α]ά. 1ἰρῖς (ας, 

ΝΞ. α "6, 84, 116. 

ἐν τη ζου ἀντὰς (Άς) πιᾶγζο τραπῦ τεςεαεὶ τού. 
131. (δζ, ΝΡ. α Ατπὴ, 1. αἰἕᾳιρ. Αζχαν Βά. 

αὐτῆς υ}1.} . 45, ΑἸ. τ. δϑϊφις. Απῇ. Ἐά. 
ΧΕΧ, ἐμ χωρ.} ουσαν ἐν χωρ. ς5. σχφρείπγηης ἐν ὠφίϑρῳ Αχια. 1. 

ἴδηις. Αγαν, ΒΩ. ἀκαϑαρσ.) της. ακαϑν ςθ, γ4) 84) τού, 129, 
134. (σεβρὶ. εν μιασμοῆι πῶσρο Χ. ὦν. Σκεἰσελ.} ἃ προσιλ. 

ἯἝΝ 

ἔτι ζφώσ. αὖὐτ.}, γό, 84, 84. Αταν. 3 
ἔτι] ἐτὴ (60) εδηε 
ζώσης} ζωης τά, 

αὖ- 

ΝΠ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 295 32.) ξ2,) ζ4» ζζ9 7») 729 749) 77. 849 8ς, 
χού, 130, 131, 134. Οὐπιρὶ.. ΑἸεχ. 1ἰρί, (αι. Νίς. οὐχ προσε- 

λευσὴ (ἢς) 11, 30, ςό, γ1, 73, 1οθ, ε18. ον φῳροσελευσει (ῆς) 10, 
ἢν 38,. ὅς; τὴν ἀσχ.] α τὴν τοβ, 

ΧΧ, τὴν γυν.Ἷ α τὴν Ν]], τό, 18, 30, ς᾽, ς8, 64, 74) 73» 77, 
82, 84, 118, 128, 1320, 1321) 134. (οηρὶ. Αἰά. 1ρύ. (δι. Νῖς. 

δίαν. Οὔτοσ. Ατπὶ. τ. αἴας. Ασηγ. Ἐα. τῷἍ πλησίον] τα πλη- 

σου )ζ. α;πίεὶ ϑδῖλν, Οῇτογ. σου τ}, 7ς. σπέρμι. σου) 
του σπ. σου Χ, τς, 18. 1᾿ρ΄. σπερμ. αὐτου 72. σου σπέρμ. ΟἸετη. 
ΑΙ. 224. ἐχμιανϑ.} τὸν ἐχμιανϑ. ΝΠ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 30, ς2, 

ζ4,. τό, ς7, ς8, ς9, 64. 73» 74.» 76, 82, ὃς, τού, 128, 129, 130, 151, 
134. (ουρὶ. ΑἸά. 1ρί. ὧδε. Νῖς. ΓἸεαπι. ΑἹ. 1. ς. Ῥίϑοορ. ἱπ 
(δι. Νίς. 14}. τοὺ μιανϑ. 32, 53) 75. ΡτΘΠΉΙ τβ ἴπ οἰαγβέξ. 
τηῖποῖς ΑἸεχ τς. αὐτὴν] α 53. κπη ἐς Αὐτα. τ. αἰῆχυς. Αστα. 
Ἑὰ. 

ΧΧῚ. ὙΤοῦιπι σοσγθ α ΟΥτ. ΑἹ. ἱ, ρας ρτῖπια, 2932. καὶ δώτ.] 
πε ἐς δῖαν. Οἰΐξζορ. λατρ. ἄρχοντι] -- ἑδοίο (ὰ τοχτι, εἰ Μοίοεε 

ἴῃ πιᾶγρ. διαν. Οἶτοξ. πιᾶσρο ἑάοίο Ἰοίοολ Αστὰ. Ἐὰι ανδογαιίοπόπι 
Ξγαβατε τῷ ΜΜοϊοεὰ ϑ8ιαν. Μοίᾳ. ἘΠῚ τῷ Μόλοχ, ΑἸϊογυπὶ νετῆο. 
δὶ βεξηλώσεις] ον βοξηλωσης )γς-. κα οὐ 74. γδ. τὸ ὄνοροα τὸ ἅγ.] 

τὸ ἀγιον ᾿λπῖυπὶ 64. τὸν νομὸν τὸν αγιὸν τό, 30, (2, ς7, 73» 131- 

Ολε. Νίς. τὸ ὅν. μου τὸ ἄγ. ὙΤμοοάοτεῖ. ἱπ Οδε. Νίς. δὴ 1. Αγσῃι. 1. 
αἰϊϊᾳιε. Αστη. Ἑὰ. -" μου ς9. Οεοῖρ. ἐγὼ Κύρ.) , ς9φ. φαο- 
Ἀ]ῶπΙ ἐξὸ (μπὲ Ζδοπίμ εν ε ΟδοΥσ. φμομίαν ἔρὸ (ει Ἰονείπα, Αὐπι. τ. 

αἰσυς. Αγ. Εὰ, εἴὸ ἐπὲμε δονείμε: ΑΙαῸ. 1. 2. 

ΧΧῚ]. γυναικείαν} γυναικος 34. ΑἸεχ. Οορε. ἄς ἴῃ ἴοδχιυ, {εὰ 
εἰᾶν τλδῦρο ρυλπια τηληι, Ψ11. ἐς!) 99 ἀος Ἄττῃ. 1. αἰΐίφυς. Ατηι. 
Ἑα. 

ΧΧΙΠΙ. τρ. τῶν τετρ. 15] τρ. π΄ τῶν τετρουποϑὼν 64. Ὁ. ν΄. 
τιτραποδὸν το, τοῦ, 118, 129. (οιηρί. ἧς, δὰ τηδερὸ ῥυΐπια πιδηὰ 
ουν, υἱ ἰερετοῖυς τετράπουν, Ψ11. ἐν παντὶ χτηνεὶ τηδιρο Χ. 11ρ6ζ. 
ἐγωπιον ΧτΉρους ΤΩΔΓΡΟ ὃς, 118. εἴ ΡΓΙΠΊΑ ΠηΔη 120. ἀεὶ ὁππε ῬΟΓῊΣΦ 

πῃ. σ᾿ δ᾽ΐσυβ. ἄπ. Εά. ομεκὶ φιοάνγωροάϊ! δῖαν. Μοί4. Αα αν 

Αταῦ. 1. 2. 3. ὦ δώσ.} πα εν δίαν. Οὗτος. τὴν κοίτ.) α τὴν 
27 129. ΟΟπρὶ. ΑἸεχ. σου εἰς σε] ,πείηϊε ᾿νὲ Αὐτλ. τ. δἰ ταυδ. 
Ασα. Ἑά. καὶ 23] α 71. ἰ φήσεται! πε βεῖ ϑῖλν. Οῆτορ. 

ωρὸς ταᾶν τετρ. 25] ὡς παν τετρ. γς. κα πῶν ΑΥΡ. 1. 2. 3. γα 
«ρεπὶ βέζοτε Αττα. τ. δῇϊσυδ. Αππη. Εὰ. βιδασϑῆναι] βιασϑηνοι 
16. μιανθῆναι Τρ, -᾿ νπ' αὐτου Ψ]1. Ατπι. 1. δϑϊψυβ. Ασας. 

ἘΔ. γάρ) κτό,. 18, ξα, 43) 6, ς7, 73») 77ν 83, θς, 148; 130, 
131. Αἰά. 1ἱρί, κι. Νῖς. ϑ8ιδν, Οἴἶεοσ. ἐξὶ] οἱ δνε Αστῃ. ι. 
ἅβίιαυς. Αττω. Βα: 

ΧΧΙΝ. Μὴ] καὶ μη {4, 74. 74, 76, 84, τοῦ, 144. Ατλδ. τ. 2. 

Ασα. 1. αἰδαμθ. Αστιν. Εὰ.. , ς. μιαιίγεσϑε] μιαινεσϑαν ζο, 
)ς. ἐν π᾿ τ'-τττἶν το. 23] α αἰϊεγιῖγα οἵ υοχ 4025 1ὲ5. Ἰηϊεηβοδε 
ΑΙὰ. δῖαν. Οὔτσος. τ΄. τότ.) τουτ. τ. Χ, τό, 18, ς7,) 73» 77» 
130, 131, ἷΪ7ὉὉῖ. Αγ. σ. δίαυς. Ασπν. Βά. ἐν π᾿ γὰρ] οτι εν 
π΄ ζ4,) )ς. ΑτΥαι. :. δᾷϊχυθ. Ασηι. Βά. 

75» ἐξαπορθιλω) ἐξωποξέλω 3.4, ςθ, (9, 73) 74γ 85) 84) τοῦ, 
129, 124. (ορί. ΑἸεχ. Ευξ 11, τός. Αγ. :. αδέαδθθ. Ασιὰ, Ἐὰν 

ἀσοςίλλω Αἰὰ, πρὸ προσώπον} 4 "είς Αὐτὰ, τ. αἰππε. Ατη: 
πη. 

ΧΧΝ. Καὶ ἐξιμ.}.. καὶ σοπιρὶ. Οὐρε. Αὐαδ. 3; Οδὸρ. ἐΐξε 
ἐμιανϑη} ἐμρανϑὴ 11, ἐς. Δεκι ροίδιμα 99}. οοἱάρ’ Οορι. Αγαὺ. 3. 
ἀνταπέδωκα) ἐπεσκεψαμην 44.771. ὥς τορρρο Χ, θς. ἱρ. εἴο 

Καὶ «ρὸς 42. 

ἐμιάνθησαν) ἐμοιιανϑνν. 

Ασχημοσύνην γυναικὸς χαὶ ϑυγατρος, κύὐτῆς οὐκ ἀποχαλύψεις" 17. 

24. 

25. 



ΛΕΥΣΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΥΠΙ. ᾿ 

ἄνθη ἡ γῆ, καὶ ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αὐτοῖς δὲ αὐτὴν, χαὶ ἡτροσώχϑισέν ἡ γῆ τοῖς ἐνκαϑημένδις 

26. ἐπ᾿ αὐτῆς. Καὶ φυλάξεσθε πάντα τὰ νόμιμά μου, καὶ “σᾶντα τὰ πρροζάγματά μοὺ, χαὶ οὐ 
ποιήσετε πὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τότων ὁ ἐγχώριος, καὶ ὁ τροσγενόμενοξ ροσῆλυτος ἐν 

δ). ὑμῖν. Πάντα γὰρ τὰ βδελύγματα ταῦτα ἐποΐησαν οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς, οἱ ὄντες τ λον τα 

48. ὑμῶν, χαὶ ἐμιάγϑη ἡ γῆ. Καὶ ἵνα μὴ προσοχνίσῃ ὑμῖν ἡ γῆ ἐν τῷ μιαίνειν ὑ ὑμᾶς αὐτὴν; ὃν 
1.18“ Ἰρόπον προσώχϑισε τοῖς ἔϑνεσι τοῖς “σρὸ ὑμῶν. Ὅτι “ἂς ὃς ἐᾶν πἰοιήση ἀπὸ “πάντων τῶν 
πο 20, ̓ βδελυγμάτων τύτων, ἐξολοϑρευϑήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ πσοιδσαι ἐχ τὸ λάξ αὐτῶν. Καὶ φυλάξ- 

89) ετε τὰ πράγματά μου, ὅπως μὴ “οιήσητε ἀπὸ πάντων τῶν γὐμίμων τῶν ἐδδϑελυγβέγων, ἃ γέ- 
γόνε πρὸ τῇ ὑμᾶς" χαὶ ἐ μιανϑήσεσϑε ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑβῶν. 

ΚΕΦ. 
ΧΙΧ. 
:.ἅ. ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τῇ συγαγώγῃ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐρεῖς 

3: “πρὸς αὐτοὺς, ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν. “Ἕκαςος “νατέρα αὐτὰ χαὶ 

“μεὶν ἦοε Αταῦ. τ... - ἦος ϑῃν. Μοίᾳ. Απτι. ᾿. δἤϊφυύε. Ασχα. Ἑά, 
ἱκ τοῦ λ45] ἐκ μέσου του Δ ΟὟ, ΥἹΙ, Χ, τό, 18, 20, 32) ς2, 4, τύ, 

47, ζ9. ὅ4, 72) 73, 74) 75. 76, 82, 84, 8ς, τού, 128, 180, 131») 134. 

ΤῊΆΤΡΟ ὨΓΙΤΊΔ ΠΊΑΠῸ 110. ἀδικίαν) α 16. αὐτοῖς) αὐτῆς τς, 
ς4ῳ,. 19. εἴ πὶ οἰαγβέϊ. τΐηοτε Αἰεχ. αὐτὴ τοβ, 118. Εοί, ᾿ἰ, τό2. 

Ἀπ. τ. αἰΐΐαυς. πῃ. ἘΔ, αὐτῶν 11], 120. δι᾿ αὐτὴν) δὲ᾽ αὖ- 
τῆς 290. δι αντοὺς τοϑ, 118. ἐπ᾿ αὐτὴν (4, 7ς. βγοργ ᾿᾿μά Οοταρὶ, ΑἸά. 1 0΄. (ες. Νίς. Απαῦ. τ. 4. 3. Αγπι. τ. αἱϊδαυε. Αἴτῃ. 
Αταῦ. 3. α ΕὐΓ.]. ς. καὶ προσωχϑ.} α καὶ Ατῇ. τ. δΐᾳιε. Ἑά. εχ μέσω τοῦ Ἀ. ςθ, 77. ἐκ μισοὺ εκ τὰ Δ. 83. κα ρορκίο ϑ8ϊῶθν. 
Απτη. Ἑά. προσώχϑισιν) προσυχϑύυσιται (ἢς) ς3. προσυχϑησιν Οἶἴγος. αὐτῶν) αὐτου ς. αὐτῆς (3. 
729 130, 131. (δῖ, Νὶς. εξορισεν πιατγο Χ. τοῖς ἐγκαϑ.) τὺύς ΧΧΧ, φυλάξετε) φνλαξισϑεν, Χ, ΧΙ, 18, 19) 49, 32, ζ6, γ2, 

ους 72. τοὺς ἐνοιχουντας (ηυοά Ὑεοὐθοιοηὶς 64) ς)7. τοῖς τού, 118, 128, 11σ. Οοιρὶ. εἰρύ. φυλάξεται γς. φυλαξαῦϑε 
ἐγκαταλιλειμμένοις 11], τοῖς συγκαϑημ. 110. ἔν τοῖς ἔγκαϑημ. ΝΨΝῚ!, τό, ς2, ς3, ςξν 57, ς8, ς9, ὅ4, 73ν 74, 84. 131, 134. ΑἸά, 

1:8. Απη. τ. δφυε. Ασα. Ἑά. ἔς, ε4 φυοαά ἐγκαθημένοις ἰπ ἐΔ- (δῖ. Νίς. εωβοάϊπσε! δῖαν. Οὔἶτος τὰ 1) παντὰ τὰ γὲ, 84, 
τοῦι. τϊποτο, Αἴεχ. ἐπ᾿ αὐτῆς) ἐπ᾿ ἀντη ς3. ἐν αὐτῇ ἐχ οοὔ. σύ, 134. προστάγματα) φυλαγμᾶτα 19, 44, ὃς, τοϑ, 118. 
ἐξὰ εν αὐτοῖς (Βς) ρείπιο, )ζ. εχρηπιυηῖ τοῖς αὐτῆς Αι. 1. )[- 
αυε. Απη. Εά. 

ΧΧΝῚ. φυλάξισϑε] φυλαξασϑε τό, 20, «5, (9, ὅς. 73, 84. 8ς, 
1ού, 131, 134. (ας. Νίς. φυλάξετε τς, το, τοϑ, 118. φυλαξεσϑε 
(Ως) γς. ουὐδοηϊαεὶ, δίαν. Οὗτος. πώντα 15]. 73, 831. Απη. 1. 
τὰ νόμιμα) τα προστάγματα τς. τὰ ἡἠκριξασμενα πιλτρο Χ, ὃς, εἰ 
Ρυπιδ πῦληυ 130. ἠχριδασμένα πιᾶτρὸ 1 ἰρί. μου τῆ --μου ν"] 
α ῬοΙιεπιπῃ εἰ 4ι.25 ἧς ἱπτετηλοεης ΠῚ. πᾶρεῖ δὰ ἰῃ οἰαγδξι. πιϊπότα 

Οομρὶ. Αγπν. 1. αἴψυς. Αττι. Ἑά. ὅς πιδήρὸ μυΐϊπι2 πιλήυ 110. 
ὅπως) ὁπὼς ἂν (3.1 ἐσιησήτι) ποιήσετέ τού. ποιησειται (Ης) )ς. 
πομιτε ζ6. ποιῆται 82. ποιητε ΥΌ ΚΝ], τς, τό, ς1) ς7, 64, 71, 77, 

8ς, 128, 131. Οσπιρὶ. ΑἰΔ. κεἰ. Νίς, άντων) πάντ. τουτῶν τ, 
108, τ118. ΑΝ. ΑΥΔΡ. :. 2. νομίμων] αγνομών 1Π|, τοϑ, 118. 
ηχριξασμενων ταῖτφο ὃς, εἴ ρεῖπια πιλη 12.0.Ύ ἐδδελυγμ.] βϑελυγ- 
μήτων ζ4,, ξ0, 71, 74, 74. 76, 82, τού, 1124. ἧς πυοφυς, (ξά ε {(ι- 

Ῥγαίοτίρι. «ὐ ἱπϊευτα νοτὶβ, οἵ ἔπρετ ατ (υρταίοτῖρι. ον, ΝῚ. ἃ] ὁ 
Αἰεχ. μὸν 13) αᾳ 7ς. τψάντα 3} , 16, 35, ς2, ςό, όᾳ, 77, 
τού, 128, 1320, 111. (οπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. (εἰ, Νῖς. ΑὩ. 1. 2. 3. 
τὰ τπροταγμ.} τα νῦμιμα τς. χαὶ ἃ] καὶ ου μὴ τό, ς),ν 73, 77» 
111. (ες. Νῖς. , καὶ Οσεοῦζ. ποιήσετε] ποιησεται, [τά {Ὡρετ δι 
{υργοίοτίρι. ε ρμείιβ πιδηυ, 1320. ποιήσητε (κι. Νὶς. δίαν. Οἴτοζ. 
τῶν βδιλ.} Ἔ ὑμῶν τό, ς4, ς7. 73, 77. 1305) 131. (εἴ. Νίς. τέ. 
τῶν} α ἴ95) ξ4ῳ, 7ζ. 108. αὑτῶν τς. ὁ ἰγχώρ.} ο αὐτοχϑὼν 
παῦζο Χ. ρ΄. Ἔ εἰ ἀοΐει Ἀττη. τ. εὔφυε. Απη. ἕά. κένυνε 14" 
ἰχεπα (ορῖ. καὶ ὁ] ηὁ Π. ΑἸεχ. σγμπ (ζορῖ. προσ- 

γεν. προσήλ.} προσνλ. ὁ προσγιν. 5... 75. ΑἸεχ, ἐν ὑμ.] ὃν 

ΧΧΥῚΤΙ. Πάντα] πάντων 19, 1τοϑ, 118. ταῦτα) ὦ (τ. 
ταῦτα ἐγὶν ζ9, 732. ταῦυτα ἐγξὶν α 48. ὄντες ας.  ἰ ἤϊε 
Ἀ:ϑῦ. ΄. 2. πρότιρον] προτεροι 11, ΝἼΙ, Χ, ΧΙ, τό, 32, ς2, ς3, 
ςό, ς», ς9, όᾳ, 71» )3, 82, τού, Ἰτοϑ, τ, 130, 111. ΑΙεχ. Πρ. 

Οἱ. Νίς. καὶ] , ΠΙ. μδμιδῦει ἰὴ «Παρλᾶ. πέηοτε Αἰεχ. ἐμ. 
ἢ Ὑ5] ἱεφυίεσοετεπ 'ογαα Αταδ. 1. 

ΧΧΨΝΤΙ. Καὶ ἕα μὴ προσυχϑ.] καὶ οὐ μη ἀποξαλη ἡ γη ὃς. 
καὶ αὶ σὺ μὴ ἀποξαλὴ πιλρῦὸ Χ. ὦ μὴ απκοδαλὴ ἡ γὴ ΤΒΓΡῸ ρυηια 
ἘΙΔΏΌ 110. καὶ ἵνα} , καὶ Απη. 1. ὕεοῦρ. εἶς αυεῖς κμὶ 
Απρεπὶ (οδά. αἰϊφυϊ. Αγβ. ἙἘά. προσοχϑίσῃ} προσοχϑηση 111. 
Οκι. Νῖς. Ὑδεοάοτεῖ. ἴα Οατ. ΝΊς. δά 1. τροσωχϑησει ((ς) ᾽ς. 
ἐζοριση πῶτσο Χ. ὑμῖν ἡ γη} ὑμῶν Ἡ γη 16. τ γλυμιν ΧΙ. 
Ἔ εἰς ἣν ἐγὼ εἰσαγω ὑμᾶς ἔχε! το, τοῦ, 118. κα ὑμῖν το, 23. κα 
γῆ 82. πρσώχϑισι) προσωχϑησε (9, 131. (ας, Νὶς. προσοχ- 
ϑησας 19. προσοχϑησαν τοθ, ε18. τοῖς ἴϑγ.)} ,.ὄ {3. ἐν τοῖς 
εϑ»ν. ξᾳ, 7γ4, τού, 114. ΑΙἰεχ. πρὸ ὑμ.} προ ἡμῶν 186. ρος υμων 

(6ς) 13:1. 
ΧΧΙΧ. τοῖς] -Ἐ ο απῆομινος καὶ 523. -Ἐ ανϑρωπος τς, 19, ς4, 

ςς, 74, 744 76, 84, τού, Ἰτοϑ, 118, 134. Α΄. 1. 4146. Ατπι. Ἑά, 

ἐῶν] αὐ 11, Χ, τις, 18, ς3, ζ9, 72») 745) γ6, 82, τού, τοδ, 118, 134. 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. ρ΄... τοοιηση] τοιησεί )ς. (στρ. σππαντων) 
αἴξ» ς8, ζ0,) 64, γ2. Α(ΔΌ. τ. 4. ἐξολοϑρ.] ργθσάταξ καὶ 43: 
ἐζολεϑρ. ΝῊ. ΑΙεχ. εξολοθρευϑησεται ς3) 7Κ. ΑΥΑΌ. 1. 2. αἱ 
ψ. αἱ π.] ἂν Ψ. α' ποησάδαι 12. αἱ ᾧ. εἐκχεινάι αἱ π. τοῦ, ττ. 
α 75. ἢ ψνχη ομενη τδηῖυπι 93. αὶ αἱ πειῦσαιὶ Θεοης. απΐπεσ φπ 

ῃ. ἃ γίγ.) , ἷπ τοῖτυ, ρά πδῦει πιλγρὸ ῥσίπιᾶ τπᾶπυ, Ψ]. 
πρὸ τῷ ὑμας) α τῷ γ5. -Ὦ εἰσέλϑειν ἔχεν 74, 76, 82, τού, 134. 
“Ὁ ἐσελθειν ἐνταυϑα ς7, 73, 128, 11:1. «Ἐ εἰσελθεῖν εἰς αὐτὴν ἴὰ 
ἱεχία, εἴ τπ2τξο ἀντί του, ἔχ εἰσελϑειν' το σχῆμα κατ᾽ ἐλλειψιν χει- 
ται .(8. - γινεσϑαι ξς. καὶ ἃ μιανϑησε65} καὶ οὐ μη μί- 
ανϑησ. τό. (κτ. Νίς. καὶ οὺ μη ἀνοίσετε (66) γ1. καὶ συ μιανθη- 
σισϑαι γς. κε ἱπρνὶνεπειπὶ δῖαν. Οἰἴτος. ἐν αὐτοῖς] α ς3. επ᾽ 

ἄντοῖς το, 1οθ, 118. ὅτι} , ΑἸἰεχ. ἐγὼ] ἐγω εἰμι Ι!, ς(. 
Θεοῦ. Απῃ. τ. αἰΐφυθ. Ασπι. Ἑά. Κύριο.) , (2. ὁ Θεὸς 
ὑμ.} Θεὸς υμ. Ν. Θεὺς τ᾿απῦιπὶ ς 3. 

Ἰ. Καὶ] , Αγπὶ. 1. αἰὔψυθ. Αγην. Ἑά, Κύριος] εκ; συτὰ 
διϊευΐο Οεοτς. τ. Μωνσ.) ΜῊ Οοσξ. ἐκπ ΜΣ Αττῃ. ι.ὄ 
δἰϊχυε. Απτι. Εά, λέγων] εἴ δίφεδην Οεοῖς. εἰ αϊοῦ Αἴτη. τ. 

Π. Λάλ.) Ἐν σοι. τῇ συναγ.} Θϑαση τὴ συναγ. Ὗ, 
ΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 29) 30, ζα, ς3,) τό, ξ7,) 58, 40, 64, 73, 27, 8, 
1οϑ, 118, 128, 129, 111. Οομιρί, ΑἸά. 106. ϑῖλν. εἰ ἔς, [εά 
πάση ἴὰ οἰιατοξξς. υὐΐῆοῖε, ΑἸεχ.Ό πασὴ συναγΎ. 71, 72, 74, γό, 
84, ᾿ιοῦ, 134. “ ἐπαριγα Απῇη. τ. αἰἰαυς. Ασα. Ἐὰ, τῶν 

υἱῶν} α τῶν Ν, γ4ῳ, γς, 84, τοῦ, 134. πρ. αὖτ.) ἡ] Οοις. 
Απτι. 1. δῇϊᾳὐ. Αγπὶ: ἕἘά. ἦγ. ἴσ.} γίνεδϑε ἅγιοι ΟΕγΥΥ, νἱ, 484. 
[δὶ 98θοις Ονρε. ΟἸἴμοίθδς. Αι]. οδως “μα δὶ Απιῦγ. ὅτι] 

“αι ἱπ ὑῶσ ἰοοο, δά φωυραίαηε 'π 110, Απηδγοῖαῖ. ἅγιος ἐγὼ} 
α ἐγὼ 134. εγὼ ἀγ. 11, ΨΊΙ, Χ, ΧῚ, τό, 18, 20, ςς, ς7, ς8, ζο, 

71, 72, 73ν 7ζν 76, 77, ὃς, τού, τοϑ, 129, 130, 131: Οσπρίὶ. 
ΑΙεχ. Γιρῖ, Οὐ. ἱ, ὅδτ. ΟἸγγί. 1. ς. Τλαχιδίς. ἱ, 319. Ογτ, ΑἹ. ἃ, 
ρλτΣ ΡΥΪΠΠΔ, 940. ἵν, 411. ΑΓΔ. 1. 2. 3. διαν. Οέοῖν. Απῃ. 1. 
«ἴϊ4υε. Αγαι. ἘΔ. ἐρ ἐφὸ (μηδε; Ογρύ. Αὐξ. Αἰηδε. Απιδιοῦς- 

«αἴ. Ἔτειμι τς. Ὄγρτ. Ἄυξ. Απδρ. ΑἸπρτοῦαίξ, θοῦ. Αστη. :. 
αἰΐαυε. Απη. Ἐά, -Ἐ εἰμὶ Ογε. ΑἹ. ἱν ματῖε ῥείπιλ, ς 40, (δὰ ἰδὲ υἱ 
νι. Κύριος] ἐγὼ Κυρ: )ς. ΑΔ. 3. δὲ ερὸ δορίημ, ΑΥΔΌ. 

;. 2. 
11. “Ἔκας.} ανηρτπαυρο δὸς δ ἀπ παν 139. εἴ ππᾶ χα με 

Ατλῦ. 1. 4. πατίρα: αὐὖν.} μητέρα αὐτ. '. τὸν ῥγριυηπυί 

Ὁ κι. Νίς. Ἰϑιηιλίς. ἢ, ότι. τὸν ἑκυτῖς αὐ. Ῥιοζορ. ἱπ ας. Νρ, δ 1. 



ΛΕΥΣΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ, Χἰχ, 

μητέρα, αὐτῇ φοξείσϑω, χαὶ τὰ σάξξατά με φυλάξεσϑε' ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Ὀὐχ ἐπα- 4. 
Ἃ “Ζ γ57 Ν Ν Ν 2 , ει,» » νυν 7 ε ν ε» “ν 

χολουϑήσετε εἰδώλοις, χαὶ ϑεὲς χωνευτῆς οὐ “σοιήσετε ὑμίγ" εγὼ Κυρίος ο Θεὸς ὑμωὼν. Και δ. 
τ ἴθ ςι δὲ χὰ 3 ς- “΄ ΄ 

ἐὰν ϑύσητε ϑυσίαν σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, δεχτὴν ὑμῶν ϑύσετε. Ἢ͵ ἂν ἡμέρᾳ θύσετε, βρωθϑήσε- 6. 
ται χαὶ τῇ αὔριον" χαὶ ἐᾶν καταλειφϑῇ ὃ ἕως ἡμέρας τρίτης, ἐν πυρὶ τὐ]δν αὐδι δϑξαι: 

βρώσει βρωϑῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, ἀϑυτόν ἐςιν, ἃ δεχϑήσεται. Ὁ δὲ ἔσϑων αὐτὸ ἁμαρτίαν 8. 

λήψεται, ὅτι τὰ ἅγια Κυρίου ἐξεξήλωσε" χαὶ ἐξολοϑρευϑήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσϑουσαι ἐχ τοῦ 
“ , ο .Ρ» 7 ε “ Ν Ν -“ “͵,,.,ε"-Θ 5».ϑ ΄ Ν . 

λαδ αὐτῶν. Καὶ ἐχϑεριζόντων ὑμῶν τὸν ϑερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν, ὃ συντελέσετε τὸν ϑερισμὸν 9. 
ε .. “Ὃ » ρ 3 ἤ ς ,,, 9 ’ ἰδὲ 9 Ὡς » ΄ ι Ν᾿ Ν 2 

ὑμῶν τῷ ἀγρξ σου ἐχϑερίσαι" χαὶ τὰ ἀποπίπ]οντα τῇ ϑερισμε σὰ ἃ συλλέζεις, Καὶ τὸν ἀμπε-- το, 
λώγά σου ἐχ ἐπανατρυγήσεις, δδὲ τὰς ῥωγας τῇ ἀμπελῶνός σου συλλέξεις" τῷ πτωχῷ χαὶ τῷ 

“προσηλύτῳ χαταλείψεις αὐτά" ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Οὐ χλέψετε, ὁ ψεύσεσϑε, οὐδὲ τι. 
΄ ὔ ΝΑ ’ Ν..3.’ ε ρ ΦῸ 3 4“ ΄ Φ9 59. 5" 7 

συχοφαντήσει ἕχαςος τὸν ΄΄λησίον. Καὶ δὰ ὁμεῖσϑε τῷ ὀνόματί μου ἐπ᾿ αἀδίχῳ, χαὶ ἃ βεξηλώ-- 12. 
»» ἈΦ μ »“,..ἐε ἰδ 3 Τά 3 ΄ ξζ Ν ε ἰδ 

σετε τὸ ὑνομᾶ τὸ ΑὙΙΟν τ Θεοῦ ὑμῶν" ἐγὼ εἰμι Κυριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 

Ἐὰν δὲ 7. 

Οὐχ αδιχήσεις τὸν πλη- 13. 

Οἴἶτορ. ὑμῶν 3] 43, ξζ» 77. τὸ ἀγρ8) τῆς γῆς ΝΙ]. 

σον 15] α Χ, τς, τό, 18, 19» ξῶ, ς7, 64, 74, 76, 84, τού, τοϑ, τ 18, 
111,.134. ΑΥΔΌ. 3 ἐχθερσαι) του ἐκϑέρισαι 199, 108, 118. εχ- 
Ῥηπιτ τϑεβίκευε: βίαν. Μοίᾳ. καὶ τὰ ὃν καὶ Οὐορι. 

πιπΊ.] εἰρείἐσπες ανῖβας δίᾶν. Μοίά. τὰ σις. σιμ6}} τοῦ ἀγρου 

ΝΙ]. «ρειατηϊτυης δίαν. Μοίᾳ. Δγῃ. 1. αἰαις, Ἄγ. δά, δκ 
ὉΪ:.} , δῖαν. Οἴἶγοσ. 

αὐτ. τ -τ-αὖὐτ. 25] α Ροϊεοπιυηι εἰ 48: [15 ἱπιοαοεπε ΠῚ. Πδθεῖ εᾶ 
ἴῃ οἰαταῦδ. πὐπογε Αἴεχ. αὐτῷ 15] κα 71, 72. Ασπη. 1. δἰ ἴφυς. 
Αται. Ἑά. καὶ μητ.] καὶ παερα Ν. καὶ τὴν μητ. 32. Τλατοαῖς. 1. ς. 

ἢ μῆτ. το. αὐτὰ 325] κα Εὐΐ. 1, ὅτο. απιαίς. 1. ς. ῬΙόοορ. ]. «. 
φοξείσϑω] φοδηϑησισθη ς4, )ς. φοδεισϑε 32. ἘΞ εἰ πιογέπε φεέγαὶ 
“11 Αταῦ. τ. 2. φνυλάξεσϑε) φυλαξασϑε τό, τ2, ς7, ξ0, 64) 72) 
74, 84. 130, 131, 1324. (δῖ. Νίς. διὰν. Μοίᾳ. φυλασσεσϑε ςς. 
φυλαξατε ς3. εἰβοάϊαιὶε ϑϊαν. ΟΆτορ. ἐγὼ] κρο επὶπι ΑΥΔΌ. Χ. ἐπανατρυγήσ.) αναϊουγήσεις 18ι 
1.2. φιομίανκ ὁγο δῖαν. Οἴἴτος. Αγπὶ. 1. δἴϊίσυς. Αστὰ. Ἐά. Ἔλπ Τὰρί. επιφυλλισειὶς ΠηᾶγσῸ ̓ Ῥήπιϑ πιδῃϊ 120. Θχρτπηϊῖ ἐπανατρυγή- 
Οορῖ. Θεοῦ. Ασπι. σ᾿ δ᾽ χυθ. Ασηι. Εά, σης δίαν. Οἴἶτος. τὰς ῥῶγ.} τους ρωγ. Ὗ, ΝΙ], Χ, 16, 18, 

Ιν. Οὐκ) καὶ οὐκ ς 3. ἐπακολουθήσετε] αἀκολουϑήσετε 32. 20, 32) ς 5) ς7) 64) 72, 73» 74. 755» 77ν 82, τού, 128, 120, 130, 131 
(οιηρὶ. ῬΠΣΟ 1ἱ, 214. ὑμῖν] -Ἑ αντοῖς 74) 84, τού, 134. ΑΡὨ- 134. ἰρῇ. δῖ. Νὶς. τὰς ῥάγας Αἰά. ἷἰπ πυπι. Πηρυϊατὶ ἜΧρείπαὶξ 
Ἶο ]. ς. ἐγὼ] ἐγὸ επὶνε Αταῦ. 1.2. -ἡ μαι (ορῖ. Οδοῖς. στὴ. τ. δίαν. Οἴἶσορ. σου 25] αὶ τοῦ. συλλέξεις) « συλλ. ἧς, 84, 

Αἰαυδ. Αστ. Ἑά. 134. συλλεζεις : (ἔς, [εἀ ὥπε ἄρῃο ἰπι41}}Υ᾽. τῷ πῆωχ.] εἰ 

τ ἃ ἅπο- 

ἐπιϑυλλλεῖς τηαῦρο Χ. 

- ο, 131. Ολῖ. Νὶς. Ασδῦ. τ. 2. 

ϑυσατε ΧΙ. ὝΒΕΕΕΙ 8, ζ0, 72. 
ἐχργϊπεῖ ϑύσητε δίαν. Οὗτος. σωτηρίου) -- Δοπείκέ οὰπη ἀτίςυ]ο 
Αχαρ. 3. τῷ Κ. δεχτ.] δέκτ. τὼ Κ. 128. Κυρίῳ] Ἔ τα 8ὲ- 

ληματος σου (3. δεκτ. ὑμ. ϑυσ.] “αεγϊβεαῤῥιιε ἐμά ἀεεερι. ἃ 
τυοόϊ: Αταῦ. 1. 2. δεκτὴν} δέκτον τό, 29χ 32) ζ2, ς7, 73» 8» 

δικτα ζ4,) τς» ς. ϑεκτας 10, 
τοϑ, 18. {αυργαίοιρι. (δουπάα πηᾶηι κα τῆν, (οἷϊ. οἱ Ἰερετεῖαγ δεκαὔην, 
111. ϑδικατὴν 10 ΜΝ], ὅ9, 1, 72. δεκτὴν ἴῃ οδλγαές, πλΐποσα 
ΑΙεχ. ὑμῶν] υμῖν 7159 ὃς. ϑῖαν. Μοᾷ. ϑυύσετε] ϑύυσεται ᾽ς. 
ϑυσητε ς1. ϑνσατε 30, 131. (δῖ. Νίς, δῖαν. Μοίᾳ. 

ΝΙ. ἯΙ ἄν ἡμ.} ἡ εἐαν ἡμ. 32. εἰ φιᾳ ὅϊε (σεοτσ. ἐν ϊς ἐπ φμα 

Ἀππ. 1. αἰϊφις. Αστν. Ἐή, ϑύυσετε) ϑύυσεται 7ς, 82. Οομρρὶ. 
ϑνσατε τό. ϑυσητε ιν Ν, ΧΙ, τς,.18,. 32, 64) 845 1317 1324. 1ὐρῖ, 
{Φ ὠϊκάὰ Αταῦ. 1. 2. ὡ ἐχργγηϊς ϑήσητε δἷδλν. Οἴτορν. βρωϑησ.] 

ἐπ ἐαάεν αἰϊς Ῥυδτοῖταϊς δῖαν. Οὗτορ. γωζωϊῦς ἐδάδηι, {δὰ πὩς]5 1π- 
εἰυΐᾳ, δ[αν. Μοίᾳ. αὔριον] ἐπαυριον (8, 59, 72, 82. Ἐ ἐμῖε 
Απῃ. 1. δϑϊφιθ. ἄστη. Εά, καὶ ἐᾶν) α καὶ ς3, 722. καὶ ἄν 
Οοπρὶ. κΑ,ὶ το (ορῖ. ἕως} ὡς ἢς. ἡμ. τρίτ.] ἡμέρων 

Ψ, ϑύσητε] ϑύυσεται γζ. 

τριων ες. κατακαυθήσ,) χαταχᾶνσετε 53. εοπιόμγαιαγ ϑ]ᾶν, 
Οἴτορσ. 

11. Ἐὰν δὲ] εἰ Οδοσσ. ὀ ὀ βρώσει βρωϑῃ} δγω: βρωβηςε- 
τῇ ἡμ. .] ἐπ ἀϊε ϑ5ῖαν. Οἴἶζορ. Αστῃ. 1. 

ποπ (εν βείεπε Αταθ. 3. 

ται τς. βρωθη βρώσει ς 3. 
αἰΐαυε., Ατγαὶ. 4, ἀϑυτόν] αὔυτος τιϑ. 
2) εἰ ποπ Αταῦ. τ. 2. 3, 8ίλν. Οὗτος. ῥέχϑ.] ἐάείωγ (86) 
Ατωῦ. 5. 

111. Ὁ δὲ ἔσϑων] ο δὲ ἐσϑιων ΝῚ], τς, 54» 55» γα, ον ὅς; 84, 
1οϑ, 118, 12. ΑἸ4, ὁ δὲ σχὼν (ἢς) ς3. οἱ δὲ ἐσϑίωσι (οπρρὶ. 
εἰ φιὶ εὐ! δῖαν. οί. αὐτὸ] αὐτὰ ς8, γ9) τοϑ, 118. ἀμαῤἷ.,] 
Ἔ ἐναως ἜΣ 1.4. Μὲ ἐρῇ Οεοῦς. λήψετ.] λήψοντ. Οοπιρὶ. 
τὰ] αὟν, τό, 20. ἐδεδήλωσε] εἐδεδηλωσαν (βς) 72, τού, 134. 
ἐξεδήλωσεν, ξοτῖς εἰτοτε ἸΡοξταρὶν ῥγὸ ἐξιδήλωσαν, Οοπιρ, ἐξο- 
λοϑρ.} ἐξολεϑρ. ΝΙ]1. ΑἸεχ. κ ἐσϑιουσαι ΧΙ, τό, 32, 

537 84» 55, 30, ς7, 72, 73, 741778ν 76, 77», 84, 8ς,), τού, 1οϑ, 
118, 130, 131) 134. Γ(οπρὶ. Αἰά. δῖ, Ν'ς. «Ὁ μὰ Ατδῦ. 

1.2.3. ΟΕΞϑβἰἐχ]  ὼ δίαν. Οἴτοσ. τῷ λαϑ} τῶν αγιων 
γ,2. 

ΙΧ. Καὶ 15] α )ς. Οἴου. 
εἰ 4υῶ 118 ἰηϊετγίδοςης 11], 

ὑμ. τι" τοὺμ. 29] α ροβγειωυπι 
Ὠαδδῖ εὰ ἰῃ ςοδαγαέϊς, σηΐποσς ΑἸθχ, 

ὑμῶν 1.7] α τό, ς2, ς3,) ς7, ςβ, 73, 77» 85, 120, 130, 131.5. οὐ 
συντελέσετε) " συντελέσεις ς3, ςς. εἰ ποι εοηβω αι; ϑῖαν. Οἤτορ. 
τὸν ϑερισμὸν 2} “Ἐ οπιπεπι Οορῖ, ἰπ πυτε, Ρίυγαι Ὄχρτίγοϊς δίδν. 

, καταλεῖψ,.} καλυψεῖς ὃς. γεϊίπφωαι δῖαν. 

Οἴτορ. αὐτὰ] αὐτὰς (0) γ2. ἐμ 8ϊαν. Οἶτορ. Αγ). ι. 
αἸἴχυς. Αττω. Ἐά, ἔγω οὐπι. ἴ44.] Κυρ. ο Θ. σου εἰμι ἐγω ς3. 
φμομία με ὈΥδΤὰμης ΑΥΔΡ. 1. 2. ὐεοῖῷ. δαο δυΐεξω), αἰπιηέϊοης 
Τα ἰδία, σοπησέξις σὰπὶ ἰμἰτῖο ςοπηπηδῖ5 ἐεαυεπιῖς Οεοζρ. εἶμ.} 
ΑὟ, ΣΙ, τό, 18, 32, 52, 45 72», 73ν 77. 82) ὃς, 128, 129, 130, 131. 
Οομρὶ. ΑΙά. ρ΄. (Αι. Νῖο. υποὶβ ἱποϊυάϊς ΑἸοχ, 

ΧΙ. κλέψετε] Κατα γαεϊαιε 5᾽αν. Οἶτον. αὶ 29] οὐδὲ 74 
129) 134. Οοχηρὶ. Αὐγ. δῖαν. Οἶζορ. καὶ ου Υ, ΧΙ, 1 ς) τό, 18, 
30, 53») 54, 66, ς7, 649 715 73» 108, 118, 130, 111. ΑἸ4. 10, (δῖ. 
Νίο. Αἰδϑ. 1:. 2. Οδογρ. Διυηγεηὶ (δά, αἰϊφυϊ, Ατγῃ). Ε4ά. ἃς, (εἀ 
καὶ ἰπ οἰιγαξξ, ταΐπογε, Αἰσεχ. δἰ πον, ἴδά {ιργαίογίρξ. ποηνὶ ἃ Ὀσίπια 
τιᾶπὰ, Αατη. 1. ἐδὲ] καὶ α ὅ4. ἐ ῥήπιο, {εὰ δὲ ροεα {ιργαίοιίρι. 
11. 411]. δὲ ἴῃ ομργαέι. πηίποις ΑἸοχ. σνχοφαντήσει) συκο- 
φαντίσει τό, )ς. οι]. συκοφαντήσετε ςς. δἰαν. Οἷἶτορ. Αγηι. 1. 
αἰΐφιε. Αἴτη. Εά. συχοφαντήσητε 53. ἱηγκγία αἴειε Οορῖ, 
ςος] τις 129. ( ΟὨ}ΡΪ. τὸν πλησ.)] τω Ὡλησ. ς8. 

120. (ΟπΊρὶ. (σεοῦρ. πῃ. 1. δἰΐίᾳυς. Ατηὶ. Εα. 

αυρεγὶ ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. 

ἕχα- 
Ἢ αὐτα τοῦ, 

Ἢ Ἔχ ἀρπασττε 

595: , ' ὡς ὧβ ἀκ ντ ληίου 
ΧΙΙ. Καὶ 1] α 74. Ατιῃ. 1. δἰ φυθ. Απῃ. Εά. 

ομνυσδὲ το... 

4ιε. Αγαι. Εὰ. τῷ οὀνόμ..] τὸ νομός 30, ςθ, 22. 

Ἤ τω ἀνὰ ξ4. ἐπ᾿ ἀδίκω] ἱπ ἐπηωμνι Οὐοτα. 
Ἀχπι. βεξηλώσετε] βεξηλωσεται 75- βεδηλωϑησεται τς. 
τὸ ὑμμα] α 18. τῶ ονομῶτι (ΠΩ) γι. τὸ ἅγιον) . ΠΝ, ΧΙ, 
1ξ) 10) 54. 53,71) 73. 108, 118. (ομμρὶ. ΑΙεκ. ΑΥΔΡ. τ. 2. Απη. τ. 
αἰΐᾳυε.. Αγ. Ἑά. 2θοπιϊπὶ Ταὶς]ξ, ( αἰαγῖε. τὰ Θε5] Κυρις 19, 
τ18., Κυρίου του Θ. ς4, 75, τι. ὑμ. τ"-οὐὑμ. 2 ἘΝ αἰτογυῖγ. 
εἴ 4υ88 115 ἰητεάςεηῖ γ7, 130, 1321. (δῖ. ΝΊς. ἐμὰ οὐχ {44.} 
α τό, ς2, 57, 73. τού. φαομίαι ῥγαιηϊτυης Αταρ. Σ᾿ εἰμι} 
εἰμι: (ας, {εὰ ἤρπυπι ἸηϊτΑ]ε ΠΟΩ Δρραγεῖ) Ψ,, κῃ νοοὶ ργδιτας 
Αἰεχ. λας, 32) ς3) 64, 128, 129. (ὐοπηρί. ΑἸά. Οοριῖ. δίαν. Οἴτορ. 
Κύριος) α Ὄορι. ὑμῶν υεἱκ.} Ἐ εἰμι γι. 

ΧΙ]. Οὐχ] καὶ οὐκ ς8, ς9. ΑτδΌ. 1, 2. αϑδικήσ.} συχο- 
φαντήσεις τηᾶγρο Χ, ὃς. [ἱρί, ἐη)ετία αἰείας ϑ5ῖαν. Οἶτοσ. τὸν 
ὡλησ.} τινα ὧλ. 74, γ6. -Ἑ σου, ς4, ς8, ζο, 71, 72, 747 7.) γ6, 
τού, τοϑ, 118, 134. (ὐοιηρὶ. Τὰς, ( Αἰαείς. Θεοσρ. Ατπὶ. σ. ἀἰίφας. 
Ἀγ. Εά, -Ἐ Ἰάοπι ἰῃ Ἄοβαγαξξ. Πλληοτς ΑΙεχ. -Ἐ “κωπῖ, εἰ πὸ ἐπγανᾷ 
αἴδεία: εὐπε ΑΥΔΌ. 1.2. καὶ ἐχ ἀρπ.] α 3. ΑΥΔΌ. 3. κα καὶ Οορι. 
ἄρπᾷ) αρπᾶσεις Ὗ, ΨΠ, Χ, ΧΙ, ας, 18,29, 30, 32, ζ2, ζ4) ςζ) ξύ, ς7, 

58, 49, 64) 72) 73) 74) 76) 77» 83) 84) 8ς) 128, 129, 130, ὑἽ γὼ 

μου κ"} 
νι...» φ 

χα! 5] αΣ 

ὄμεῖσϑε] “γγιδηλ' ᾿ 
τῷ ὃν. τ ἀδίκ.] “ πιόπάαοῖο 5 πορληθ ΑΥ̓ΤῊ. ι. 4111. 01} “ς ν 2’ 8, 



ΛΕΥΙΤΙ͂ΚΟ  Ν, 
ΚΕΦ. ΧΙ͂Σ. 

σίου" χαὶ οὐχ ραᾷ, χαὶ ἃ μὴ. χωμηϑήσεται ὁ μισϑὲρ τὰ μιαϑωτοῖ φρμ παρᾷ σοὶ ἕως Φρωῖ, 
Οὐ χακχῶς ἐρεῖς χωφὸν, χαὶ ἀτέναντι. τωφλδ ἃ προσδήδεις σκάνδαλον" χαὶ φοβηθήσῃ Κύριον. τὸν 

Θεόν σου" ἐπέ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Θά πιοιήσετε ἄδικον. ἐν χρίσοικ. ὁ λήψῃ. πρόσωπον 
πτωχϑ, ἐδὲ μὴ ϑαυμάσης πρύσωπον δυνάςον" ἐν διχαιοσῴζη χρνεῖς τὸν πλησίον σον. Οὐ σς- 
ρεύση δόλῳ ἐν τῷ ἔϑνει σα" ἐκ ἐπιςἤση ἐῷ᾿ αἷμα τὰ πλησίον σῳ' ὀχώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν». 
Οὐ μισήσεις τὸν ἀδελφόν σου τῇ διαχοίᾳ σου" ἐλεγμῷ ἐλέγξοις τὸν πλησίον σου, χαὶ ἃ λήψη 

. δ αὐτὸν ἁμαρτίαν. Καὶ ἐκ ἐχδικᾶταί ἀου ἡ χείρ" καὶ αὶ μηνιεῖς ταῖς νἱοῖς. τῷ λααῖ, σφῳ" χαὶ 
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν ἐχώ εἶμι Κύριος. Τὸν νόμωι μὸμ φυλάξεσϑε' τᾷ 
»τήνη σου ἃ χατοχεύσεις ἑτεροξύγῳ, καὶ τὸν ἀμπελῶνά σαν ὁ κατασπερεῖς διάφοβαν" χαὶ ἱμά- 

«. τιον ἐκ δύο ὑφασμένον χίξδηλον ἐκ ἐπιδαλεῖς σεαυτῷ. Καὶ ἐάκ τις χοιμηϑῇ μετὰ γιωχιχὸς καί- 

Αἰεχ. 1εἱρί. (αι. Ν᾽ς. δίαν. Οἴτος. Ασπη. τ. αἰΐϊᾳυς. γα. Ἐὰ, ἀρτα- 
σης γ4ν) τού, 131. αρπαξει (ἢς) 19. ἀρπάξεις γ1, τοβ, τ18. 
Οσπρὶ. α γο Χ. 1 ρί. χαὶ ὁ] , καὶ Ογρε. 

ταῦ. 3. μλ} ΑΝ ΝΠ, Χ, ΧΙ, ε8, ς3, (4, ςς, φ6, γι, 78, 73» 
54, 7ς. γό, τοό, 130, 131) 1349 126. (ὐοηγρὶ, ΑἸἰά. 1ἰμί. (δι, Νὶς. 

Ἰησσῖι ἰδ πιλγρ. Σἰρί Απύοςδ, ἱῃ Βιδύοιμ. ῬΡ. ἱ, 1217. μι΄- 
ϑωτχ) μωσϑίον Αἰεχ. 4} ΑΝ ΟΥΠΙ, τς 18, 40, ς4, τό, ςϑ, 

49. όῳ γ1, 732) 74. 76, 77, ὃς, τού, ΄οβ, 118, 129, 1349 136. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. (δι. Νίο. Απηῆοςξ. 1. ς. ̓ ιλημαίς. ἰ. ο. ΑἸ. 1. 2. 3. 
Απτι. 1. δϊΐφυς. Αττι, Ἐκ. αἷμ τοχῖυ, (φὰ μαδεῖ πιαζο, Χ. παρὰ 
Φιὶ ἴως πρ.} τὰ παρα σ. ὡς πρ. Ν. εὡς πρ. π΄ σοι γ2. α παρῶ σοὶ )ς. 

ΧΙΝν. Οὐ 1] ἐ κωωα Ασδῦ. 1. 2. ἃ" κακῶς ἐρ.} κα κωκωσεις γ1. 

- κατὰ 4 λοιδορησιις πιρέξο Χ. {ρ΄ καταράσῃ πιαᾷο ὃς. 
ἐρ. κακῶς Ογτ. ΑἹ. νἱῦ, ρασῖε φυδεῖα, 46, (δά δἰ "δὲ υἱ νι. κωφὸν] 
κώφω ᾽ς. καὶ ἀπ.) α καὶ Ατδ. 3. προσϑής.} προϑη- 
σεις ᾿οό. ϑησες 29. ποιησεῖς 129. αρβοια! δἷλν. Οὗτος, σκᾶν- 
δαλ.) καταδασιν τλῖχο ρείποδ τβθ 120. καὶ φοδηϑήση) καὶ 

φοξήση ΑΔ. α καὶ Απαϑ. 3. Κύριον) α ΧΙ τς, 19, 90, 42, ςό, 
όφᾳ, 82, τι8, 128, 111. (οιρὶ, ΑΔ. ει, Νίο. Αμδ. ᾿. 58. 3. 

υδείο ἐπεϊικις Αἰεχ. 4ο"} αὶ ᾿ς, ς8. Ἰλγχωΐ, (ἰδεῖς, ἐγώ) 
Ἔ γα ΥἹΙ, 4) )ς. φιοιίανι 1.9 ΑΙΔΌ. 1. 2. εἰ} αΧ, 18, 

29, 30, 38, (6, ς7, 64, 73, 77» 82, ὃς, τοῦ, 118, 129, 130, 131. 
Οοιρὶ. ΑἸ. 1 "ρί, ει. Νὶς. δῖαυ. υηςὶς ἱπολινάϊς Αἴεχ ὁ Θεὸς 
ὑμ.] Ἢ μεακιείπωπε Ν. ΑἸεχ. 

ΧΝ. Οὐ ποιήσ.--πἰωχὦ) οὐ λαψη πρ. πτυχ. ου φοιησ. αὖ. ὦ 
χῷ. 71. αὶ 15} εἰ παὸ δίαν. Οὔτοι, σποιήσετι)ὺ πωηφιτα γ4. 
7 κεῖεε Ἰμποὶξ. Οαἰατῖς. “αείφελε διαν. Οὗτος. ἐν πριΦ.} κρισιν τό. 
αὶ λήψη «ρ.} οὐ ἀρ. ληῴη 16. ἃ Δ. γὰρ πῷ. (οαἵϊ. Αρρ. ρος. 
81). »᾿α «κελλία: «αἱ ρεγβααν ας ἢ. (αἰγα. “ἰ κε 7, σιδίκίενεν 
ἢγωαδὶ οἷν ραπρεγειε Αταῦ. τ. 84. ποι ἀζείβενα ρβεήρπασι (Βς) ὅϊαν. Οἱ- 
ὍΟζ. "ον σειίβίει ραμει (Βς) Απτη. 1. ἤδηυε. Αται. Ἑ. πἤω- 

χον) τλουευ (ας) (απ. Αφ. Ἰ. ε. οὐδ) 111. ουδ᾽ ον 
4) τοῦ, 11. δὲ ἴῃ οὐαγοᾶ. ταΐϊροτα Αἰοχ. εἰ δίαν. Οϑτοξ. 
Αγαν. τ. εἰβηυε. Αστη. κά. Ακαδ. 1.25. μὴ «ἵν, ΗΠ, 
ΧΙ, τῷν 54» 58, 49, 71» 78) 76» 118. Αἰεκ. ϑαυμάσης) ϑαυ- 
μῶσι: ηςζ. ϑαυμάδιις 11| Ν, ΧΙ, ες, (9, 73. δαασαί, Αμῦ. 
ι. 8. γτευετὶ δίαψ. Οὔτοξ. ϑυνώςου) ῥοσιίσααι ((ς) Αταῦ. ς. 
ἐν διι.} εὐ ἰα ἠαβέελδα Αἴαδ. 1.4. προ} “ τὸν λον σου καὶ 
τό6. ἡκεῖδεε; ϑαν. Οἴνοξ, τὶν πλησ.} τῷ σλησ. εχρεϊούς δίων. 
Μυί ἂς ἐρεῖ, φιυΐε ἄς ἱπ Ὑ υὐξπιλ ῥγατέμν. πλασ. σα “Ἔλησ. 
σου ἰῶὰ οὐ. 16} Α δἰκεγιῖρα σὶ αι: ἰδὲ ἰηθειίδοξοξ 71, τού. σεν" 
δον 1 ἰὴ οοι. 16} α δἴμεσοίς. εἰ ἀρ 8 ἰυβοδορῶς 122. 

ΧΥ]. Τσίοι οσιμαῶδα 43. δ) εἰ εα Αγεῦ. τ..8. ἅτ. τ. 

εἰΐηος. Αξαι. ἘΔ. πορεύσῃ) ποραιραι )ς. πορασεις (9. πρισι- 
λευσοι 19. φρισιλῶση τοῦ, εἴ8. δόλῳ} ὧν δολω ὅς, γα. 1.κοὐ. 
Οεἰαίε. τ. υπουλως περο Χ. 1. ἐκ ἐκ.) α οὔτι ἴῃ. 
γε. 4}. ἡ, μαῖῦε μεῖπιδ, 54ς- οὔχ)] δ παρὸ ΔΕΆΡ. 1. 2. δίαν. Αὐεα. τ. 
ἀνε. Αὐτὰ. ἘΔ. ὀπνιγήση! ἐπισυγηση Υ, ΝἼΙ, Χ, τς» ε8, 29, 
33, (45) τό, ς7, 48, 78.) 73) 74) 76» 76, 86, ὃς, εοῦ, 129, 111, 5.44. 
σαί. Τρ. Οει. Νς. ἀπισυρησ τό. γπισνγύσεις 20, 26. 
ἐοαγυπείσε ἸαςἸ, Ὁ αδδεῖ, οἷὨα) τὸ αὐμμαὶ ες. φιμαπτος 16, 42, 
ς8,) 73, 77. 82) ὃς, 1:41. (κε, δῆς. ματι ςς, κςό, ςβ, (0, γ4ῳ, 
γ6, 84. 114) 116. Οοκιρί. Αἰεκ. «ἰμῶταὰ ς7. τὰ τλης.Ἶ τῶ 
Ἔλης. 19. ὑγώ} Ὁ ψαρ (ᾳῳ, ς. 4ασιίσια φεαστηοοακ Αξεὺ. 

1.4. τα) αν, Χὶ τό, 8, 30, 933, 44, ζά, ςγ, ὅᾳ, 73, ),ν8ς, 
148, 150, 111, 116. (ΟαΡ!. Αἰ, οί, δι, Νὶς. ϑίαν. α δδ τοχῖυ, 

(οὰ παῦδὶ τοῦῦεο μείππι ταδηι, 110. τηοὶς ἱπδδαε Αἰα, ὁ Θεὸς 
ὑμὰν} ὁ Θιυς πω νμον: Υ. σν ρεργηίμει ομρείσας βεῖακ, 

ἀν Ν. Οεἰοείε. Ἔ ὼς Ἀτῦ. δ. 3. 

. Φύ9} εἰκούκ: μιρεργὶ; ὅιαν. ἸΜοίᾳ. 

ΧΥΙΙ. Οὐ μισ.} καὶ οὐ μισ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖο ρείπιδ, 4. 
Αταῦ. :. ὶ μισήσης Αἴξδκη. ἱ!, 324. μὴ μισήσῃς Μαχίπι. ἰη (αἴ. 

Νὶς. δά 1. ϑίαν. Οὔτος. ἀδελφίν) ῥγοχίπαα ἰὼ Ὅπο ἴοςο, 164 
3 αιγον ἰὰ εἰϊφ, Ανς. τὴ διαν.} ἐν τῇ καρδία τιᾶερο ὃς, εἰ ρηπιδ, 

παλῆυ, 130. ἔς Αἴδϑμ. 1. ς. τῇ καρδίχ Ογτε. ΑἹ, 1. ς. ἐν τῇ δια». 
Απροϊ. ἰῃ Βι οιΒ, ῬΡ. :, τινός, αιῃδίς. ἱ, 3)9. δν. ἐκ δαΐπες 

Τει. Αυς. ἑλόγμῳ) α Αγδῦ. ι. 2. ἐν ρεσιπιίυης Απῃ. ε. 11} 

4ᾳιε. Απῳῃ. Βά. ἐλέγξεις ἐλεγξης 71» τού. διαν. Οἶτοξ. εἴ 
ςογγὶρί, ΑΥὐϑΌ. 1. 2. τὸν σλησ. σου] τον ἀδελφον σὸν τον ὥλησ. 

σον (θμᾳ ἰεῶίσηες) ς:. τὸν ἀδελφόν σου (Τοα. Ἄρρ. ρμαξ. 261. 
λχίαχ. μὰ (δ. Νίς. δά ᾿Ξ. αὐτὸν Απιοςδ, ἰ. ς. βγοχίπεμ πε ἡΜμμπε 

νφας εἰ “γίνει (ἰὰ τεχῖθη ἢτ εοτγωρέυΣ, 4μοά {μἰρὶςογ) Τεπ. 
καὶ δ) κοι ον μὴ ξς. δ αὐτὸν) δι᾽ αὐτου 131. Ατπι. τ. αἰύᾳυς, 

ΧΝΠΠ. Καὶ οὐκ ἐκδ. σου καὶ χ.) α καὶ 72. Απῃ. 1. Αἴ αιιο. 
Αργω. ἙάΔ. ἡ συλ Ασαρ. 1. 8. κε ὠσενεῖμ4: ἐγπομείκίαπε Αταῦ. 3, 

ἐμδιχατα} ἐχδοικμτον ᾿ς, 148, 111. εχνικϑτοὼ 1οβ, 118. εχϑιχη- 
σεται ςς. κκὶ Γησὴ οὐδὲ σπαρατηρήση Ἰοο Χ. 1ρί, καὶ 2} 
α ἰμυεἰ(. Οεἰκὶϊ. Αθ. 3. ἃ μη»] τηρησεις πιδίζοὸ ὃς. 1ἰρί, 
αἱ ἔς πιαῦζοὸ μεέμιδ πμειῦ 1:30... μυησικακωσεις, οὐ μανεὶς ([ς) 
πθρ (8. »“ ἱνεϊΐκπμαε ΑἸὉ. 3. τοῖς νιοῖς] α (ἢς) ς3. τοὺς 
νους γ5. ει Αὐἐὦ ϑν. Οὗτος. Δἔιυρὲν 1; ϑαν. Μοίᾳ. οοαῖσᾳ 
δ, Αγ. 3. λιοὺ σὼ0}  νὸκ φπιέτει γεν ῤμίοπεσε Οορῖ. 
Ἔ εἰ πὸ φιαένας γεν ῥμρίοπεπε ΑἸΑΌ. 1. καὶ ἀγαπ.} για ἀκίξει 
δαν. Οὗτος. «πα Λιο. 2. σιαυτόν] ἑαυτὸν 18, 47, 72) 73» 7} 
8ῳ 8ς, τοϑ, 129, 130. Οὐαιρὶ. ΑἸά. 8ὅϊΔν. Οὗτος. ἐχυτοὺῦ γε. 
ΑΙ. ἱ, ρμεεῦς ῥεῖδια, 848. ἀπίμινε αμπ Οεοίῃ. ΑΠΏ. 1. δἰϊδαυε. 

Ἄκπα. Κὰ ἰδ εήψααι δεν. Μοίᾳ. ἐγώ) φυοείσνι εχο Ἀγαὺ. τ. 2. 
Απρ. 1. εἶὔφυε. Απῃ. Ἐς. ὠμ)}λν, Χ, ες, τό, 18, 30, 32, ςΆ, 

ς3, ζό, ςγ,), 64, 73. 77» 8ς, 128, 120, 131. Οοπιρὶ. ΑΙά. [᾿ρί. δ. 
Νις. διαν. αἷα ἱεσῖι, ἰρὰ παῦφε πλιὸ μγὶπλ πιληι, 110. υποὶς 
ληεϊνι Αἰςχ. Κύρμος) Ἔ ὁ Θεὸς ὑυμων ΥἹΙ, Χ, τό. τ8, 10, 36, 

88; (2, 43, (8, 49 72, 73, 74 76, 82) 84, ὃς, τού, τοῦ, ετ8, 131, 
τς. ζοηφὶ. Αἰὰ. ζγνί. (δι. Νὶς. ΓΟ, (μλϊδς. δ.δν, (σεογς. 

οοακιδοε, Αγοῦ. 2, 6. ; 
ΧΙΧ. Τὸν νάμ.} τὸν δὲ νομ. τοό. τὰ ηχριδασμενα πιᾶτρο 8 ζ, 

δὲ ρ( 81 ταλμο τ2Φ. 4 ξεα ΑΡ. 3, φυλάξισϑε) φυλαξασϑε 
ΝΗ, τό, φᾶς (7» 4, 73ν 131. ἰάφί. Ολὲ, Νὶς. φυλαξιτε ταϑ, 118. 
φυλαξατι το, 72. ταρῆσες ἐθοσρο Χ᾽ οἱ ψει) υγ201} 130. σα βοριε 

τὰ κτήγη]) χαὶ τὼ κγ. ΑἸά, 

δίεν, Νέρίᾳ. τὸ κτῷνος Ογγ. Α]. υἱῖ, γαστε ᾳυοιῖα, 29, {εὐ 01 υἱ 
νει, οὐ καγρχ.} ογκ ατρχ. (8ς) 118. Οὐτπρί. οὐ χαταχετεν- 
α:ς Ὗ, κε τ ρίκοξᾳι ϑαν. Οἴος. ἐτεροφύγῳ ἐτέφω ζυγὼ τ6, 

.ΑὮὼ 84, 30, (3ν 45» 47» 71» 72. 75. 77ν 82) 131. ΑἸά. Ομ. Νῖο. 
ἜΒοοφοινε. ἰὰ (μι. Νὶρ. δά. }. ἐν ἐζεροζνγω 64. ἰῃ Ρἰψτ4!} ἤμην. 
Αμαν τ. ἰσμε. Απὸ, Βά. κατᾳσπιρες) κατασπειρες 12. 4- 
«πο ϑαν. Οἴσως.  διρίφορρν) διφόρον Ν, 16,.20, ζςν 8, 64, 
41,8. ΑΔ. Οἱδς. ἈΠς. ςι ὃς ΡΙἀἰοσεπι ἱε χης τεβῦνν ]λοκίοῃι! ἰὼ 
βιοὺς λάῳ, κα ἰοσυμι ῬΗΠρηὶς Ἀριὰ ἰωνεωΐο. ἀανομοιογέμες τηλρο 
1:98. ἐχ δ. ὑφ. κι.) ὑφ. ἔχδυε. χί5ὃ. ((ς) Ἰ)απγαίς. ἰΐ, ς 6. 

ὑφ. χίξδ.} συνημμον. ανο- 

Μβϑαν. πφέρο 118. ᾧψφασμίψον] νφασμενῳων, ἐρᾷ (μρες ὦ Τα ρταίςηρι, 
ο, . κίδδϑηλῳ) “ν ρΡεφξιοίκυις Ν. ΔΙεχ. -Ἐ σοι γ2. κα γτ. 
ΑἹ. ὁ, ρματῖο ρεῃα, 24..- “' ρεαταίσυμ Αται. 1. δ ψθς. Απη. Εά. 
σεωνεῳ } ὠὐντω 73. ἐὰ δλβίναι 5ϊλν. Δοίᾳ. α 8ιλν. Οἶτος. Οἱεαις. 

Χχ. Καὶ 1. Ομ, Νίς, ϑιαν. Οἴτας. Αχαι, χ. αἰΐᾳυς. Απῃ. 
δά. τις κοιμρῶῃ]} ποιμηϑες (φοχωρίς ἐρείδῃ εχ κριμηϑῈ εἷς) ς3. 

ς0 



Λ ΕΓΥΙ ΤῸ ΚΟ Ν., 

περὶ τῆς ἀμλέτιαον ἧς ἥ ἥμαρτε, καὶ ἀφεϑήσεται αὐτῷ ἢ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν. - 

ΚΕΦ. ΧΙΣ, 
ΤῊΝ σπέρματος, καὶ αὕτη. ἢ οἰχέτις διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ, χαὶ αὐτὴ λύτροις ἃ λελύτρωται, 

ἢ ἐλευϑερία οὐχ ἐδόϑη αὐτῆ, .ἐπισχοπὴ ἕξαι αὐτοῖς, ἐχ ἀποδανᾶνται, ὦ ὅτι. οὐκ.  ἀπηλευϑερώϑη. 

Καὶ προσάξει τῆς πλημμελείας: αὐτῷ Τῷ Κυρίῳ παρὰ τὴν ϑύραν. τῆς σχηγῆς. τϑ' μαρτυρία χριὸν 

πλημμελείας. Καὶ ἐξιλάσεται σερὶ αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ χρῷ τῆς πλημμελείας ἔναντι Κυρίου 

Ὅταν δὲ εἰσέλ.- 

ϑητε εἰς τὴν γῆν, ἣν Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶγ.- δίξωσιν᾽ ὑμῖν, χαὶ χαταφυτεύσεϊε, πᾶν ξύλον βρώσι-- 
μον, χαὶ περιχαϑαριεῖτε τὴν ἀχαϑαρσίαν αὐτῇ" ὁ χαρπὸς αὐτϑ τρία ἔτη ἕςαι ὑμῖν ἀπεριχάϑαρ- 

τος, ὃ βρωϑήσεϊαι. 

Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 

Καὶ τῷ ἕτει τῷ τετάρτῳ ἔςαι πᾶς ὁ χαρπὸς αὖτ ἅγιος αἰνετὸς τῷ: Κυρίῳ. 
Ἐν δὲ τῷ ἔ Ὁ πέμκχ]ω φά ϑε χὸν. ἣν όσϑ ἐ . ςιΨΠΌςς ῃ πο, δ ν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπ]ῳ φάγεσθε τὸν χαρπὸν, τρόσϑεμα ὑμῖν τὰ γεννήματα αὐτϑ' ἐγώ. εἶμι. 

»»ν ϑ " ρο 39 ὦ "ς 9 9 ρο 5Ν » - ο 4) 

Μὴ ἔσϑετε ἐπὶ. τῶν ὁρέων, χαὶ ἐχ οἰωνιεῖσσε, δὲ. ὀρνιϑοσχοπήσεσϑνε. 

Οὐ ποιήσετε σισύην ἐχ τῆς χόμης τῆς χεφαλῆς ὑμῶν, ἐδὲ φϑερεῖτε τὴν ὄψιν τῇ πώγωνος ὑμῶν. 

! 

μων τὐβγωπι αἰονταϊεγ} ΑΥΔΌ. 1.2. φαϊφμιαν Δὲ ϑῖαν, ΟἴἶλζΊορ. 
ναὶ αὕτη 15} δα νερὸ δῖαν. ΟΙἶτορ. 7] αΑὟΟΌΧ, ΧΙ, τς, τό, 18, 

ἴθ, 29, 43, ς5,), κ6, ς7. 59.» 64» 72) 74» 75» 82, 84, Βς,) τού, το, 
18, 130») 131, 134. ΑἸά, Αἴεχ. 1ἱρῆ. δῖ. Νὶς. Αγὰθ, 1. 4. ϑ8[αν. 

Ὀὔτορ. οἰχέτις ἐκετις εχ οουτ. {εἀ Τετῖρῆς ῥείπια πιδπυ οἰκέτης; 
131. ἱκίτις Ολτ, Νίς. πιᾶύρὸ δουλη Χ, 8 ς. εἴ ΡΥΠῚΔ τλπὰ 130. 1 ἰρί. 
διαπεφυλαγμ.} καταδουλωμένη τηᾶγρο ζ6. εἐπιεγίελμενη τολγρὸ Χ. 
Τὴρῦ, φειας ποριϊπαία οἱ Αταὺ. 1..2. ἀνθρώπῳ] ανδρι τῆδτρο Χ. 
Τρ. αἰιεμὶ οἷνο Αταῦ. 1. 2. καὶ αὕτη 45] , αὕτη Υ, ΧΙ. 

Αταῦ. 1. 2. Αττη. τ. αἴΐψυς. Αγπὶ. Ἐά. ἡῆὴα σεγο ϑίδν. Οἴἶτζορ. 

λύτροις} ῥνγειίο αν. Οἰἶγοξ. λελύτρωται) λελυτρωσεται, (64 σε 
ἔυρτα ρυπᾶδῖς ποίλτυς, ΝῚΙ. «Ἡ δοβόκσς Ατὰρ. σ. 2. ἢ ἐλευ. 
και ἐλευϑ, 7ς. Θεός. Απῃ. σ. δἰἴψις. Αττῃ. Ἑάὰ. ἢ ἐλευϑ. ἐκ 
ἰδ. αὐτ.7 εἰ πον οἱ ἐν γα Αταθ. 1.2. αὐτὴ} λα στη. 1:. δι αμὲ. 
Ατ. Ἑάὰ.᾿ ἐπισκ. ἔς. αὖτ.) ἐπισκοπήσετε αὖτ. ζ9. “μπς εαΠὶὲ- 

χεημγ Αταθ. τ. 2. ἐπυϊβίεπιμγ ϑῖλν. Οἰἶτος. ἐπισκοπὴ) ἐπι- 

σκέψις τηῦῦρο ὃς. ονεῖδος πιατρὸ Χ. [ἰρῦ, - αὐτοῖς} αὐτῶν πιαῖζο 
ὃς. Σἰρῖ, ἄαντων ἴπ ἴἀχ[ 105) ςζ7) 108, 118. ἄντω Χ. “Ὑ αὐτῆς 

ν. Αἰἱοχ. αὐτῆς ΑἸά, “κα 53.- οὐκ ὧποϑ.] οὐκ ἀποϑανειται 

53. Μά ποθ οεεἰμαπε Ἀγαθ. 1. 2. εἰ ποὸπ πιογίεπέμν δῖαν. Οἰἶγορ. 

ἍἌπῃ. τ. αἴαυς. Ατη. Ἐά. ὅτι] διοτι γ2. ἐκ ἀπηλ.}) α 8κ 

82. ἀπηλευθερώϑη)} ηλευϑερωθὴ Ν΄, Χ, τς, 18) 53) (4) τύ, ς8, 
64, γ4,. 7:5» γ6, 84, τού, 128, 1205) 134. ΟΟΠΡΡΪ. Ερίς: ἌΕΝΜΘΌΝ 
82. απηλευϑέρωται 10») 71, 1οϑ, 118. 

ΧΧΙ. τροσαξ.] αβέγαι δῖαν. τῆς Ἐλημμ. 1 2το αἰεϊ ἰδ]ο βμιν. 
Μοίᾳ. Αγπγεηὶ Οοὐά. αἰϊφυ!, Ασπῃ. Ἑά. σλημμελ.-- Ἢσλημμελ. 
ἷπ τοη. 22} α 4] ἴεγυῖγ. εἴ απ’ 115. ἱπτειαςεηξ 1 ςγ.18.. αὐτὲ] καὶ 53: 

᾿Άστῃ. 1ἱ.Ἅ τὴν ϑύρ.} τας ϑυρας 72. 
ΧΧΠ. ἐξιλ.7 ρνγορίεἶει ϑιαν. Οἶτος. αὐτῷ} αὐἷης 53. περὶ 25] 

'χαὶ σερι 1οϑ, 1:8. ΟοπΡ. ὡμαρτίας] τλημμελειᾶς γ4γ 76, 84, 
τού, 1134. “Ἑ αντουν ΝΙΙ], Χ, τς, τό,.18, 20, 22) ζό, 7, ς8, 64, 

52, 73,74.) 76, 77, 84. 8ς, τοό, τοβ, 118, 128, 120, 130, 131) 134. 

᾿Οοπρρὶ. ΑἸά. 1ἰρή, Ολε. Νῖς, Ασαῦ. ᾿.ἕ . 3. Θϑοῦς. - ἀντης ς3. 
«Ἔ αὐτοῦ ἴῃ ομαγδᾶϊ. πιΐποσγε ΑἸοχ. αὐτῷ} ἀντὴ ̓ ς3. ἡ ἀμ. 
ἣν ἥμ.} α 7ζ. ἥμαρτεν τ, 29} Μεεῖ! δῖαν. Οροόγρ. ὡμαρτία] 

 αντουν,, Χ, τς, τό, 18, 30, 32, 52, 57, 58) 9, 723) 77. 8ὃς, τό, 
128, 130, 131. ΑΙά, Τρ: (Αι. Νὶς. δὐδυηύου χὰ Κὐμκεῖ. ταϊποσα 
ΑΙεχ. ἣν] ἐν η 18. Τρ. 

ΧΧΊΙΠΙ. Ὅταν δὲ] α δὲ τς. Ῥμϊο ̓, 343. Οεοτρ." ἜΝ με, Ἄ8Ὁ. 3. 
Ασ. 1. αἰήσυς. Ασπι. ἘΔ. εἰσέλθητε] εἰσίλϑης Οἰγί. 1, 4.0. 

᾿εἰ ἔς Ογτε. ΑἹ. 1, ρᾶτῖς ρυπιδ, 28 9, {δὰ «ἰδὲ οὐ αὶ. - γὴν} -ἢ τῆς 

ἐπαγίλίας ΟἸτυΐ, 1. ς. (δα τὰπὶ ραγαρμιδήίος δρῖς, ας υἱχ μὲν ἰοῦσα 

7 

᾿Βος φοχῃπιᾶ ςοπήετιϊ αυεαῖ. ἣν Κύρ. ὁ Θ. ὑμ. δίδ. ὑμ.} “νι ρα - 
᾿ταϊπυπς ν. Αἴεχ. α 48. Αγῶδ. 1. 2. αὐὑμῶν 120. Ογγ. Ἁ]. νἱῖ, 
Ῥαιῖε αὐυδτῖα, 47. α ὑμῶν ἱπ ἙἘ4ά. (δὰ παδεῖ ἰπ ὑπὸ Οοά. ΡΕΠΘἽ, ο. 
ὑμῶν] σου ΟἸεγί. ]. ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ῥᾶτῖς ργίπηδ, ὃς. " διδωσι} 
“αἰ, δἷαν." Οἶτος: Ατγπι. 1. αἰ αῦε. Αὐτὴ. Ἑ4. ὑμὴν. 15] τἄοι 
σμγί. 1. ς. καὶ καταφ.] κα καὶ 72. “καταφυτεύσετε) κατκ- 
φυτευσητε  ΝῚ], τό, 20, 30, ς 4) ς Φ» 56, 64, τού, 130, 131. σιηρὶ. 

᾿ΑΙ4. Αἰεχκ. Τάρῦ αι. Νίς. Ογε. ἈΠ, μρύρι ὈΓΪπηδ; 48. 1), ραγίς 
αυατία, 4... ἢς εἰ ΡΗϊο 1, 345, [εὰ φυτεύδηϊε 110]. 

καϊαφυτευσήται ς3, τό, 82: καταφυτευσατε γα. καταφυτευσης ἐν 

αὐτῇ ΟὨγγΐ. 1. ᾿ς. βρώσιμον) βρώσεως ῬΆΠῸΟ 1. 6. δὰ 410] τἱ ῖ. 

ποιῶν καρπὸν βρώσιμον (Ἶγυ . 1, ς, 

οὐ αφονιοεῖ εἰν γ.ζ. 

Ρ ᾿; 

ὩΣ δααὐ φαίδη εἶπ 77: γοάκᾳἩπεσης ζγν δ 
Ἂ 4 χ ᾿ ᾿ 

Οορς. χαὶ περικ.] α Χαὶ 1.) ζ4; 72.) τοῦ, ει8, ΡΠ ο 1. ς. ὦγτ. 

ΑΙ, 1, ο. υόάυς, ἐμπς ΑΥ̓͂. 1. ἃ. περικαϑδαρ.} περικαϑᾶαριτι 

10.᾿ καϑαριειτι 2. πμριαίε αὖ ἐο ἰημωρεῦ Αταῦὺ. 1. 4, τὴν 

οἰκαϑ.} φμοά οἱ ἐριαμπάμσι ΑΤτΑῸ. 1. 2. ὁ καρπ. αὖτ.) ΠῚ. 

τὸν καρπὸν αὐτῷ ἴπ οπαγαέξ, πύποτε Αἰεχ. τὸν καρπὸν αὐτα Ρῃϊο 
1. ς. (εὰ ὁ καρπὸς αὐτῷ 1άεηι, ἷ, 326. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ Οντ. 
ΑΙ. υἱῖ, ρατῖε φυανῖδ, 47, (εἰ [10] υὐ γαῖ. ὑμῶν ὁ καρπὸς Οτξ. ἰῃ 
(αι. Νὶς. δὐ 1. ,Μαξκε ἐοστα ΑΘΟΏΥΓΤα. ΔΡ. ΑἸϑογ. μὲ νοός ,γπς- 
ἤῃ: ἀὶς ΑτὰΡ. τ. 2. εἰ Ξγυιῆως Αταὺ. 3. Οδοῦσ. Αὐτῃ. :. δἰ υε. 

Ἀπ. Ἑά.. ἔςαι) οῆο δῖαν. Μοίᾳ. Αττῃ. σ᾿ αἱἴφιἊ Αἰτη, Ἐά, 
ὑμ. ἄπερικ.} ἀπερικ. υμ. 54) 75. ὑμῖν υ1..] α 19, 1οϑ, τι8, 

Ῥαϊΐο ἱ, 341. Οεἷρ. 1. ς. ἀπερικάϑαρτος) ἀπερικάϑαρτον Αἰεχ. 
ἀχάβαρτος Ρῃιο 1. ας. {εἀ ἀπερικάϑαρτος Ιάεηλ}, 46. κ : βρωϑ. ] 

Ὁ ΑΌ. 3. πὲ κάὐαίμγ δῖαν. Οἰἶγος. ποι φονιξίίεις αὖ εὸ ἈΠΟΏΥΤΩ. 

8Ρ. Απιδτ. 

ΟΧΧΙΝ. Καὶ τῷ ἔτ. τῷ τετ.} τῷ δὲ ἔτει τῷ τετ. ῬΉΪΟ 1, 342. 
ΑΔΟΣΥΠΊ. ἃΡ. Δύλῦτ. μι ἐπ απὸ φιαγίφ δῖαν. τω! δὲ τετο ἴτει Οτΐρ. 

ἴῃ Οαι. Νῖς. δὰ 1. ἡ ἕτεε (ορῖ. δἰ ἐπι σπηο φμαγίο Οεοῖςᾳ.. Ατῃλ. 1. 

αἰϊΐχυθ.. Ασα. Ἑ4.  ἔραι] ἔξω ζ2. " τᾶς] κὅ ὃ καρπ.] 
α ὁ ΡΗΣΟ}. τ... αὐτοῦ κα Οήρ. 1. ς. αἰνετὸς } -ἰ- ἐρχι 120. 
εἰ ἰακεαῤ(λὶς -ΑΙΛΟΙΥτΆ. Ρ. Απιῦτ. ἐπ ῥακείαεϊοπενι (σεοῖς. κα Ογτ. 
ΑἹ. νἱὰ, Ῥασίε ΠῚ 47» ξὰ Βαδεῖ δ|}0]. τῷ Καρ.} ἰ ογιῖκο 
Αὐτὴ Σ - 

ΧΧΝν. Ἐν ΓΝ Ὁ ἢ ἐν Ετ. τῷ τ. 1ς. ἔν δὲ τω τσ. γ1. εν 
'δὲ τ΄. εἶ. τοϑ. Ογτ. ΑἸτΥ , ρατε δία, 4}, (δὰ Αἰ1δὲ αἱ ΝΑῖ, τῷ δὲ ἔτ. 
τῷ Ὁ. ῬΉϊο ;,.343. εἰ ἰπ φμίμο ἀππὸ Οδοῖρ. εἰ ἐπ ἄππὸ φιίηϊο 

(Ἀπ. 1. αἰΐᾳφυς.. Αγ. Εα. φάψισϑε) εάαίε δῖαν. Οἰτος. 
τὸν καρπ.} - αὐτοῦ Ν, Ν]], Χ, τςγ τό, 18, 19) 30, 32, 8, ς3,) ς4) 

᾿ξό, ς 7. 58, ζ0, 64, 74) 73ν 74) 75. 76, 77. 1οό, 1τοβ, «18, 128, 129," 
134. Οοπρὶ. ΑΙ. 1ρί. δῖ. Νὶς. ὥγγ. ΑἹ. ἴ, μαῖα ρηπιδ, δὃς. 

.ΥἹἹ, Ραγῖς αιιαιῖα, 47. ΑΥαῦ. 1. 2.2. ϑίδν, Αγ), τ. αδἱΐΐφυς. Ασα. 

Ἑά. -Ἐ ἰάδηι ἰῃ οπιαγαέξ. πιϊπογε Αἰσχ. τροσϑ' ὑμ. τὰ γῶν. αὐτὰ] 

«Ῥεφυηεῖς ἴῃ τεχῖὰ καὶ συναξετε ὑμὶν την τσροσοδὸν ἀντοῦ 18. Ἠλθεῖ 
εδλδεπι τπᾶγρο. 1 ρί καὶ συναξετε ὑμῖν τὴν προσδοκίαν αὐτὰ τηᾶτρο Χ. 
- ΕΠ αἷϊα ἱπιεγργειδιίίου .. τυρόσϑεμα]) .- συνε Αταθ. 3. αὐτίουϊυπι 
Ῥταειτῶς ϑίαν. Οἴτορ. . ὑμὴν} τὲ ἔγμπε Αγαν. τ. αἰϊΐφυθ.. Απῃ. 
-ἘΔ. τὰ γεννήμ. αὐτῷ} τὰ γενηματα αντοῦ Ν, Χ, τό, 32, ς9, 74» 
.ἢς, 84. 131) 138. ΑἸΔ, 1ρῇ. αναγοντες (βρ, αυἱὰ νοτο αὶ ξοκέμρις 
᾿Οχ αγαγνώρεον δ τῷ γινημῶα αὐτοῦ τοᾶγρῸ φεϊαγα πιδηι 130. ὕγαόίως 
«(οὐ ἀστουΐο εἰ ἰπ πη φυϊατ!) ο)κ. 81δν. Οἴἶτορ. . ἐγώ] φκοπέάνι ἐρο 
᾿ΆΣΑΡ. 1.2... γτμι} , Χ, 1τό,.18,.20,.35., ζ2, ς9, ςό, ς7, ὅᾳ, 
23, 770 ϑ2ηγ ὃς, ταῦ, ταρ,; 110, 131. Οοιρὶ. ΛΙά,, Γὰὶρῖ. (αι, Νιῖς. 

.Ὄγτ, ΑἹ. Ἱ, ματα. μεῖπια, 28 ς. -ϑἷδν. . υπροὶϑ. ἱποϊυσϊς ΑἸεχ. ἢ 
ἀπ ΧΧΥῚ. ΜῈ--ἀρ.} ἐ φάγεσθε ἐπὶ τοῦ ϑώματος τᾶτρο (εἰ. Νίρ. 
. μὴ ἴσϑετι) μη σϑιετε τς, ς3,) κ4γ 72,.7ς. μὴ ἔσεσϑε τιεηάοίς τοβ, 
ἰΎ18.. Ἔ αρπε, ῥεπρεμίπε βδζογα. εἰ" παρ νεκίίε Ἀϊαν. Οἰἶτοζ.. πὸν ᾿εάμε 

"Ἰράτρξε ον (απ μία μεαταϊττααὶ Αγπλ. τ. αἰ ϊἰφυό. Αὐτὰ, Ἐὰ, ἐπὶ 
εἰπῶν. δρ.} ἐπὶ τῶν ᾿ὀργεῶων.74. ἐπὶ τοῦ αἰματος τς. ὥς ἴῃ πιϑγρ, 8. 
θεν ὀρέων {υβταίοιϊχα. μάτων ἐερυπήλ τηᾶπιι 131. οἰωνιεῖσε] 
«Ἀφιονεισνε. 16, ξο»; 75». Ὑ18. ἑω Νίςο.. κληδονισϑησεόϑε (Πς) 8ς. 
":Α φαϊίαμτ εχίετὶρῇς υὐρράοίε.. ἐδὲ] καὶ αδὲ 150. ὀρνϑοσκο- 
πΥο τεσθε Ὶ ορνιὦ οσχΧοτησετε ξάς 7 75. οὐν  οσ ΧΟπΉσΉτΕ ῖς, ορνιϑοσχο- 

πήσησεσδε 111], τοῦ. 
᾿ ΤΟ Υ̓ Γω ῬῈ 

ορνεοσκχοπει σε 53. ὀρνι οδχοπήσεσ, σε ἴηι, Σἢλ- 6 : 
γαδὶ. ταὐθογε ΑἸεχ. εχ] Ρυΐη ὁ ἄρτα σχοποὶ χιὶ ὀρνιθογνὼς “αἱ ἔσεσϑε 

Ἄτηι, τ. ἐχρηπηιηϊ ὀρνιθογν ΚΑΝῚ ἐσεσ σε Αὐτηςδὶ Οοδά. Αἰ. Αὐη. Εά, 

ΧΧΥ]. Οὐ) οὐδὲ 19, τοϑ, 118. (οταρὶ.. εὖ ποὸρ ΑσδῸΣ ες 2. 

σισόην] τοηβορηες εἰζεμο δἷδν. ΝΙοίᾳ. ἐκ τῆς χόμ..] εοριατίωμ ϑίδν. 

ἐν σαρ εν Ασα, 1. ας, Ααπι. Εὰ τῆς κεφ. ςαρὶέμηρ οἰ ΓΑῸ, 



Λι᾿ ΕΓ ΥΓ 1ΤΙΚΟ Ν., 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

28. Καὶ ἐντομίδας ὦ ἃ “σχοιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν' χαὶ γράμματα κιχτὰ ἐ ποιήσετε ἐν. 
29. ὑμῖν" ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Οὐ βεβηλώσεις τὴν ϑυγατέρα σοὺ ἐχπορνεῦσαι αὐτήγ' 

30. χαὶ ἐκ ἐκπορνεύσει ἡ γῆ, χαὶ ἡ γῆ τπλησϑήσεϊαι ἀγομίας. τὰ σάδξατά με φυλάξεσϑε" χαὶς, ο 
41. ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοξηϑήσεσϑε" ἐγὼ εἶμι Κύριος. Οὐχ ἐταχολεϑήσετε ἐγίαςριμύϑους, χοῦς σι 

τοῖς ἐπαοιδοῖς ἃ προσκολληϑήσεσϑε, ἐχμιαγϑῆγαι ἂν αὐτοῖς" ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς. ὑμῶν. Ἅ“"- 

᾿Αζὸ προσώπε “τολιδ ἐξαναςήσῃ, καὶ χαὶ τιμήσεις πτράσωπον πρεσδυτέρου" χαὶ φοβηϑήσῃ ΤΟΥ Θεόν 
σου" ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. ᾿Εὰν δὲ τις πσροσέλψῃ ὑμῖν προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, ἃ 
υλέψετε αὐτόν. Ως ὁ αὐτόχϑων ἐν ὑμῖν ἔςαι ὁ “προσήλυτος ὁ πσροσχορευύμενος πρὸς ὑμᾶς, 

χαὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν' ὅτι «τροσήλυτοι ἐγεγήϑητε ἐν γῆ. Αἰγύχ]ῳ" ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ 
Θεὸς ὑμῶν. Οὐ “ποιήσετε ἄδιχον ἐν χρίσει, ἐν μέτροις χαὶ ἐν ςαϑμίοις χαὶ ἐν ζυγοῖς. Ζυγχὰ 
δίχαια χαὶ ςαϑμία δίκαια χαὶ χοὺς δίκαιος ἔςαι ἐν ὑμῖν" ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὃ ἐξα-- 

32. 

33: 

34. 

55. 36. 

--- 

1. 3. Ἀπη. 1. αἰΐφυε. Απῃ. Ἑά. οὐδὲ} ποὰ Ογρε. φϑε. 
τὴν ὄψ. τοῦ π|.} ταδει ῥᾳγδαν (Ππυϊϊτες ν υἱζαῖα, αυα γαδεῖὶε ὁστ- 

ὁσ»ι Βλὺςι) δίδν. Ἀ1οίη. φϑερεῖτε) φϑέρετε τὴν χομὴν τῆς κεφα- 
λης ὑμῶν, οὐδὲ φϑέρειτε 3.ο. φϑαρειτι 57. φϑαρει 53, 77ν 131. 
φϑηριι τό. φϑέρεὶς Οὐ, ἰἰϊ, 6 ς 4. τὴν ὅψ. τοῦ τπ“.] δαγόα: σὐπὶ 
ατςυϊο δ'δλν. Οὔτος. τοῦ '᾿ψωώγ.} α τὸ 4. ὀαγόατγμπε ςαπὶ στὶ- 

ουἱο Ατν. ᾿. 2. ὑμῶν αἷς.) σον Οὐ. ἰ. ς. 
ΧΧΝΠῚ. Καὶ ι"-- καὶ 15] α αἰϊετυιν. εἴ 4υᾳ: Ἰὶς ἰηϊεταςεηῖ ς3, 

ς8. ἐντομίδας) σπαραγμα πῶγζο 128. αὶ π΄ ἰἱπὶ ψ.} τι 
ψύχη κ σ. Π, Δ, Χ, ΧΙ, 18, ς(ῳ, ς ζ, ς6, ὁ4, γ6, 8.., τού, ,ο8, τ 34. 

Οοαιρί. Τρ. ἐπι ᾿Υρθ α πιο ιςν 19, 59, 118. Αὐς. ἐπι ψυχης 
“τ. 821. ΑἸεχ. ἐν τὴ ψυχηυμ. α π. 72. α ἐπὶ ψνχε 1], )ς. «ἃ 
πον νχη (ἢς) 16. κα ,αείοιλ: ιβετ ποτ νὦ, τοῦτ; Αταθ. ἢ. ποι- 

ἥσιτε 13} “εεϊαιὶ; ϑίαν. Οὗτος. τῷ σώματι) τοις σωμασιν τό, 10, 
33, (2, (7, 73, ὃς, 110, 1531. (αι. Νις. Απτκηὶ (ὐοάά. αἰϊᾳυὶ. Αστα. 

Ἑα. ὑμῶν 4]. 7:. οὐ ποιήσ. 295] κε γαεία!δ: Ατδῦ. 1. ἃ. 

ἐν ὑμ}] α ἦν τό, 19, 30, ς2, ς7, 73, ὃς, τοϑ, 110, 131. Οοιηρί. 
Οὐοξ. ἐν εογρογίόα. τον; Ατδὺ. τ. 2. 3. ἐγώ) φιονίανι ἐξ 

ΑΩΡ. ι. 2. Οοιζ. ἐμ) αὖ, Χ, τς» τό, 18, 19, 30, 32, ς2, 
ξᾷ, ς6, ς7, (9, ὅ4, 72, 73» 74) 8ς, τοϑ, 118, 128, 129.) 1305 1131. 

(οιπρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Εἰρί. (αι. Νὶς. ϑίσν. 
ΧΧΙΧ. Οὐ βιδ.--- αὐτὴν) πε υἱίοσι τεδα, 41)9 'κοὸ (ον σείοπεν 

(Ως) Ατῶρ. ι.2. βιληλωσ.] ἀείκγρει; δῖαν. Οὗτος. σα] ἐέμε 
ἴῃ κεπιϊπίηο (ἢς) δίδν. Οὗγοσ.Ό αὐτὴν] α ς8. Οεοῖζ. καὶ 1} 
ΑΥἹ!, ς9, 72. οὐκ ἐχπορν.] οὐκ ἐχπορνευσν 49. γε. ΑἹ. ἱ, ματῖε 
Ρτίπιδ, 24, δὶς. κ" πὸ ((ογιείνγ ΑτΑΌ. 1.2. ἢ γὴ τλησϑ.) τυλησ- 

᾿ ϑησιται η γη Χι τς, 16, 10, 30, 32, ς3ν) 54, 55. 56, 47, 64, 73ν 77» 

ἰΐφυε. Απῇ. Εὴ. 

84, τού, τοϑ, 118, 129, 111, 134. (ὑοπιρί, ΑἸή. 1ἰρί. (δι. Νις. 

δίαν. Αστιν. 1. δἰ ΐγις. Ασπι. Ἐή, ικπλησϑησ. η γη 85. ὦ πλυσ- 

ϑνσ. η γη ((ς).)ς. ἱμπλησθϑάσ. ἡ γ5 ΑἸΕχ. ἡ 5, γὴ 118, 130. 
Ἰλησϑὴ ἴῃ αἰυϊοης Ῥτοσορ. ἱπ (εἰ. Νῖς. δά 1. ἀνομίας) αδι- 
κιας Ὗ], το», 73. 108, 118. πδακἰετί (εἴ οἷ ἧς δαρυς 1ΧΧὺ 
Ἡείγεῆ. 

ΧΧΧ. Τὰ σαβξξ.) και τα σαδδ. )ς. Ατεδ. τ. 2. σεοῖζ. καὶ 

σάφ. Οοαρὶ. ζητήσεις, διατὶ πολλάκις (ᾳυοά φυϊ ἠὲ εἴ αυο ρειὶ- 
πεδὶ, δαυὰ ᾿ἰἰᾳυςῖ) πιασζο 1 ἰρί. φυλάξεσθε) φυλαξασθε τό, ς2,) ς7, 
ς9, 72,8 ζ. 1τοϑ, 131. 1ἰρῖ, ἀπὸ τῶν αγίων μα} αμὰ ΧΙ. τὸ ἄκρι- 

ἔἕασμα μου ταῦτρο Χ, 8ς, εἰ (ρείππια πιδηυ) 130. (μέα πιὰ Ἡείγςβ. 
φοῦη9.} « φοξηϑ. ς1. φοξδήφισϑι ΑΙεχ. ἐγώ) φυοκίακε ἐζο Αταῦ. 

1.2. εἰμι) ΑΧ, τς, τ6, 30, 33) ς2, ς3, (6, ς7,6., 73. 77. 8ς, 108, 
118, 1218, 120, 130. 131. (οτρὶ. ΑἸά. μὶρί, (αι. Νίς. δϊδν. Μοίᾳ. 
Ὁηςὶς ἱπεϊυάϊκ ΑἸεχ. Κυρ.) -Ἐ δὲν: υοὔέεν (ορι. ΑἸλῦ. 3. 

ΧΧΧΙ. Οὐκ] κω συκ 34. Αγδῦ. ᾿. 3. ἐπακολουθήσετε) 
ἐπακολουϑησητε Υ]1, 116. ἡπακολυϑησισϑε 16, γ4,) τού, 1οϑ, 134. 
Αἰεχ. “Ἢ νο Οεοις. ἰγίαςριμ.) τοις εγΐαεριμ. 109, 108, ε18. 
μάντεις πιλτξο Χ. 1ἰρ. καὶ) α. ι8ι. τοῖς ἱπαοιδ.}) αὐ πιᾶψε; 
δϑίανυ. Μοίῳ. ὄὌχρτισυηὶ πρὸς γνωγᾶς Απῇ. 1. εἰΐᾳυς. Αγη!. Εά. 
ππροσχολληϑ..] κολλην. τς. Αττη. ᾿. αἱ ΐφυς. ἴρϑι ΕΔ. ἐκμιανθ.) 
του ἐχμιανϑ. 32. μιανῇ. ΧΙ, τὸ, ς4, 75, 108, 118. πον ροδκεπιϊπὲ 
Οορι. ἐν αὐτ.} εἰς ανυτοὺυς 116. κα ἐν τό, τοό. ἐγώ} φιοπίαπε 

ἐν Ατγαῦ. τ. 2. (τοι. “|μ.} ΑΟ, Χ, τς, τό, 18, 32, ς2, (3, 
ςό, ς7, 23ν 779 8τν 1:8) 120) 130, 131.) 136. (οπιρί. ΑἰΙά. 1» ί. 

(δι. Νίς. δῖαν. υποὶς ἰηοϊυάϊι Αἴοχ, ὁ Θεὸς ὑμ.} α 72. ὑμῶν) 

σου ὀχρειπηῖς Αστι. τ. 

ΧΧΧΙΠ. ᾿Απὸ προσώπου] εογανι ζαζίς ϑῖαν. Οἶτοξ. Ασηι ε. 
πολιοῦ) τρεσοντέρου τλᾶτξο Χ. 1ρέ, (πιο- 

σε Ογρύ. ὀσμόγα Ατπι. τ. αἰΐϊφυς. Αππ. Ἑά. ἐξαναςήση)] ἐζ- 
αναςήσεις ης. ἄναςήση ῬΗϊο ὶ, 1)8. φαίεγρε δῖαν. Ογοξ. τι- 
μῆσ.} ὀσπογα δῖαν. Οἴτγος. τορισϑντίρου] πρισῦντου 10, (4, )ς. 

σοφὰ τ Ὸ Χ. 1μρ΄. ,καίογωσι ζορι. φοξηθηση)] φοξήση (οηιρί. 

τὸν Θ. σον] Κυριον τον Θ. σου ΝἼ!, ς8, ζ9, 71, 722, 108, 118. 5[ν- 
Μοίᾳ. Θεοῦ. Ὅένπ υοὔνμπνε Ατλῦὺ. 1 ἐγὼ) φιοκίανι ἐῆο Αταῦ. 

1. 3. κατὐηι (44. Ατῦ. 2. εἰμ.} α Χ, 32, (6, 128, 110, 13:1} 
116. (οπρί. ΑἸά. 1ἰρῦ. Ολι. Νὶς. ϑδίιαν. Μοίᾳ. υπεὶς ἱπεϊυάϊε 
ΑἸεχ. ὁ Θ. ὑμ.] α 72. 9 Θ. σου ςῳ, 73», 136. 

ΧΧΧΙΙΙ. Ἑὰν δι εἰ Α ϑίαν. Οἴἶγοζ. Αγπι. 1. αἰΐαυς. Ατπῃ. 

Ἑά. προσίλ 9») προσελϑοι 22. ὑμ. τροσηλ.] προσηλ. υμ. 

ΠΙΝΙ,, ΧΙ, τς, 58, ς9. ΑΙεχ. ὑμῖν) α 72. -ἐν ὑμῖν 19, 1τοϑ, 
ε18. προ υμας 55. ϑίαν. Μοίᾳ. Οεοι. τροσήλ.} -Ἐ ἢ μισ- 

ϑωτος 18. τῇ Ὑη] κα τῇ ζεῖ. ΝΊς. αὶ ϑλίψ.} κακωσετε 
πᾶγο ὃς. οὐκ ἀπωσιτι (ἄς; ἔοττς Ἰοζ. αὶ κακωσετι} πιδῦζο ῥτὶπ)ᾶ 
ὩλΔΏΣ 110. 

ΧΧΧΙΝν. Ὡς-ἰζαι]. εὐ ἔἔεὰα νοδίς μὲ πανὶ υοβγανε Αταῦ. τ. 2. 

ὡς} ε΄“ Ατῦ. 3. Μὸ καρ Ο οι. ὁ αὐτόχϑ.}] α ὁ τς, τό, ς7, 
9, ὅ4, 130, 131. Οσπιρῖ. ΑΙεχ. -Ἐ τῆς γὺς ὙΒεοάογεῖ, ἱ, 142. 

ἐν ὑμ.] α ἐν Απῃ. «. δἰφυθ. στοῦ. ἘΔ. ἔς") Ἔ υμιν ς(. ὃ 
προσήλ.-σιαυτόν) εἴ «πιαιε ἐαῤΓ΄᾽ η΄ πεν εἰ φαὶ σεεῖρὴι (5 αι τον, μ τῸ 

“εἰἶρίοε Αταῦ. τ. 2. ὁ προσήλ.} καὶ ὁ τπϑ. 75. ὁ προσπορ.] 
9 τροπορ. 84, 1ο8. «ροσηλυτίυων Πιῶγρο Χ. ὁ προσηλυτεύων πηᾶγρο 
1ὴρί. φαὶ αεεεδε δῖαν. Οἰἶδγος. .᾽ ῥγβπιπιης Ατπῃ. 1. αἰϊαυς, 
ἈΑπη. Ἐπ. α ὁ Ἀπηκηὶ (οὐδ. αἰΐᾳυϊ. Ατπι, Ἐά. ὁ ὥροσ. πρ. 
ὑμ.] .. 72. «πρὸς ὑμ.} ἐν υμιν ςς, ς. αὐτὸν} , 72. ὡς 
σιαυτόν) ,13ο. ως ἑαυτὸν 18, 19, ς8, 72, 8.) τοβ. ὧν ἐγ πείρίμνι 

δίλν. Μοίᾳφ.. ταοροσήλυτοι) προσηλυτος Ν. πάροικοι ς4, 74) 74, 
:6, 84, τού, 134. γιωραι. πάροικοι. πιλγρο Χ. 1 ρ΄. ἐ Ρέαυηῖταε 
ϑμν. Οἰἶγοξς. εἰ βγασπ τι, (οὰ Ἰηο υΐ. υηςὶς, δάν. Μοί. ἐγινή- 
ϑντι} τε 159. (οιρί. -Ἐ ε ὧν (ορί. Ἀστηςηὶ ὐμά. δϊᾳυϊ. Αγαι. 
Ἐ4. Δ το πη. τ. Αἱγυύκ]ω) Αἰγυπῖα Ν, 53» (4, )ς. Οοιηρί. 

“Ἐχγριώόσιωα πῇ. 1. αἰϊΐᾳυς. Ασω. Ἑά. ἐγὼ) φκοηΐ απ 29 

ἈΑιῦ. τ. 2. ΓΕῚ α 4, ς9, 13. Οοπιρὶ. Αἰεχ. δῖαν. ὁθ. 
ὑμ.] α 7γ2. "Ἔ ὁ ἐξαγαγων νυμας ἐκ γης Αἰγυπῆου, καὶ φυλαξισϑε 
παντα τὸν νομὸν μου, καὶ σαντα τὰ προσταγματα μὰ 7 ζ. 
᾿ ΧΧΧΝ, Τοῖυπι ςοιμπλ ὥς, εἰ βν “εκ εἰ ῥοπεονα δ ἐδτς 

μοὶ, ἀρὰν ἐπ βία, εἰ βοπάίετα ἐπ 7υβιίεῖα οἱ ἰἰὗνα ἰν ἡαβέα Ἀταῦ. 1... 

ἄδικον αδικιαν 74ν 76, 84, τοό, τ29, 1 3}. Οοπιρὶ. Αττη. Ὶ. αἰΐφις. 
Απη. ἘΔ. ἰκηυΐε ας (αἰλὴι. ΠΟ ἐν χρίσ.] χρίσιν Τατυίς. ἰἷ, 
ς11. ᾿καὶ ὧν} α καὶ τς, 1τοϑ, 118. αὶ ἐν 69) 7» τοῦ. οαρί. 

γε. ΑἹ. ἱ, ματῖς ρεπ;α, 244. μκαϑμίοις) γαϑμοις ς3, (4; ςξ, 72, 
τ" 73. 1οϑ, τ18, 136. Οοπιρῖ. σαι. Νὶς. ρέῃ Τυς 
41 α 72, 7ς.. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. δυγοῖς ζυγιοις 43: Πυγριοις 

βηδε Χ, ὑγροῖς τιλΓρῸ 1ἱρύ 
ΧΧΧΥῚ. Ζυγα] ζνγια 116. Οοιηρί. γαϑμία εχρτείπηϊς Ασῆι. σ. 

εἰ ρεαστοίπυηι Ασα). 1. αΐᾳυς. Απῷ. Ἐά. φὺὑγ.--ὐμῖν] εἰ “ϊδνιας 
εἰ ροκάςγα ἡωβα βπι τοδὶ’ Αταῦδ. 1.4. φυγὰ δίκ.] καὶ μεῦρα 8, 
(9, 72. λιϑὸς δικαιως (Πς) τπαγροὸ Χ, 8, εἴ (ργτηᾶ τηλῆμ) 1γ0. 1ἰρῖ, 
α δῖλν. Οὔἶτος. καὶ 1 εἰ (έσηρεν δῖαν. Οἶσοσ.υΌ  σγαϑμία]) 
μέτρα Χ, τό, 18, 59, ς2, 43» ζό, ς7, 64) 73» 77» 82, 148, 1205) 131» 

136, ΑΙά. Πρ. Μαχίπι. 1), ς43. ᾿Ὠαπίάίς. ἴϊ, “31. 84ν. Οὔτσοργ. 
Ἀπῃ. τ. ςσαϑμιδια (9. “-Ἐ καὶ μετρα (4774, 76, τού, 134. “Ἔ εἰ 
"επί ἡ ας Αττηεηὶ Οοὐά. αἰίαυ!. Απῃ. Ἐα. γαϑμ. δίκ.7 α τὶ 

ἰεχει;, (οἀ μεβεῖ τηλγρο χυφι (Ίεζ. χαὶ οἱφι) δικαιον ρείπιδ πιάπα, ΝΙΪ. 
“Ἔ ἰὰ ἴσχῦ καὶ οιφι δὲ δίκαιο 118. και οιφι δικαιον ΣΠΑΟ Χ, 8ὃς, εἰ ; 



ΛΕΥΙΤΙΚἊΚΟ Ν. 

ΚΕΦ. ΧΙχ, 
γνάγων ὑμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύχ]ου. Καὶ φυλάξεσϑε άντὰ τὸν γόμον μόυ,. χρὲὶ πάγτα τὸ τσροσ-- 37. 
τἀγματᾶ μοὺ, ἑαὶ τὐησετὲ ὐδω ἐγώ εἰμὶ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν. 

ΚἘΦ, 
ΧΧ, 

ΚΑ͂ΪΙ ἐλάλησε Κύριος πρδὲ ἰωνὴν λέγων, Καὶ τοῖς υἱοῖς ̓ ἰσραὴλ λαλήσεις, ἐάν τις ἀπὸ. τῶν 1. 3. 
υἱῶν. Ἰσραὴλ, ἢ ἀπὸ τῶν ψεγεϊημένὼν ᾿ϑριδηλύτων ἐγ ᾿δραὴλ, ὃς ἄν δὼ τὰ σπέρματος αὐτὰ ἄρ-- 

χοντὶ, ϑανάτῳ ϑανατδόϑω: Τὸ ἔϑηος Ὧδ ἐλὶ τῆς. γὴ ΑΙ ΣΟΦΟΛΉΤΟΘΘΙΣ αὐτὸν ἐν χέϑοιξ. 
ἐγὼ ἐπκιξήσδω τὸ πρόσωϊόν μου ἐπὶ τὸν δλϑ νῶχόν ἐχεϊνόν; χαὶ ἀχολῶ αὐτὸν ἐν τῷ χα αὐτὰ, ὅγι 

τε σπέρματος: αύτα ἐδωϊὲν ἃ ΚΡ ΤΊ; ἴγα ΕΙΡῚ τὰ ἅ ἅγιά ΚΣ -χαὶ βεξηλώση τὸ ὀγομᾶ τῶν ἡγιασ-. 

μένων μοὶ. 
ἀνϑρῶπα ἐ ἐλείνγα, ἐγ τῷ δαναὶ αὐτὸν χϑ8 δαδῥμοδίος ἀὐτῇ ἄρχοντι, ἀξ μὴ ἀποχτεῖνκι αὐτόγ' Καὶ 

ἐπιςήσω Τὸ πρόσωπόν μὲ ἐπὶ ἐὸν  ἀνϑρωκὸν ἐχεῖγὸν, χαὶ τὴν ὑνγέ γεικν ἀύτθ, χαὶ ὀπολῶ αὐτὸν, 

χαὶ “πάντας τοὺς ὁμονοῦντας αὐτῷ, ὥςε ἐχπορνεύειν αὐτὸν εἰς τοὺς ἄρχοντας, ἐκ τῷ λαξ αὐτῶν. 

(ρεἰπια πλᾶπὰ 130.) Τἰρῦ, -᾿ εδάεπι δ ᾿ς ἰπ οπαγδξὶ, πιΐπογε Αἴεχ. 
Ἢ ΩΡ Καὶ καὶ οιφι ((υπι ἀεβεὶς υἱχυς δὰ Νιιπιετού. (ἄρ. χχν, 3) 0. 
Ἔ καὶ μέτρα δικαία 19, ζ5» τοϑ, ε18. Οομηρὶ. χὰς δικ. ξερης 
δικ. γ4ω. γ6, τού, 134. μοδιος τηᾶγρὸ ς-8. καθμια δικαινα τιᾶῖρο Χ. 
χοινιξ δίκαιος Τατιδῖς. 1]. α. ἡμάϊείμπι ἡυβωα ϑἰλν. Ὀῆτοσ. ἕςαι] 

α ὅ2. 480 8ϊαν. Οἴτορ. ἐν ὑμῖν] α ἐν ΝἾἼΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 

52) 64, 72, 73» 77ν 108, 128, 131) 136, (οτηρὶ. Αἴεχ. 1ἰρῖ. (αϊ. 

Νὶς. Μαχίην. ;. ς. Ὠγαγηδίς. Ἰ. ς. Ασαῦ. 3. σὸι ΟΥτ. ΑἹ. ἱ, βαστῖε Ῥπια, 
244. νἱϊ, ρατῖε 4υαγῖΆ, 29. υοβνώρι Αττι. τ. αἰϊΐᾳυς. Ασα. Εά. ἰγώ 

-- προσϊαγμ. μα ἰῃι ςοπν. 37] α μζς εἴ αι: ἰἷς ἱπιεήασεηῖ 75. ἐγώ 
οὐπὶ ἴᾳ4. ἴῃ οοπιπιδῖς}] κτοό. εἰμι] α Χ, τό, 18, ς2, ςό, ς7, 77. 
128, 130, 131) 126. (πρὶ. ΑἸά, 1,1. μοὶ ἐμεῖθαιε Αἰεχ. ὑμῶν] 

ὁ ἐξαγ.} εἰ ρεξιπύπυπε Ἀταδ. 1. 5. ὑμᾶς] σε 72. 
α ((.) ὅεοῖς.0 Αἰγ.} “Ἐργριίογιωη Ἄττα. ἴ. αἴίᾳυς. Ασα Εα, 

ΧΧΧΨΤΙ. Τοΐυπι ςοπιπιᾶ κα 72. φυλάξισϑε) φνλαξασθε 11], 

ς, 59, 84) 1οό. ὅ5ἷαν. Οἰἶτος. φυλαξατὶ Χ, τό, 19») 32, 57. 73» 77» 
ἕ: 1τοϑ, 131- Τρ, (αϊ. Νίς. φυλαξετε ΧΙ, 18, 30, 64.,.118, 128. 

Αἰά. φυλατῆεσϑε 129. φυλαήετι 53, τὅ. Ομ. φυλάξεσϑε ἴῃ 
«δαγαξξ. τοίπογε Αἰεχ. τὸν νόμον] τὰ νομιμα 10, 1ο8, 118. Οὐοιηρὶ. 
φνημὶα Το βὶπιοιῖα νέα εἰ ἴδρεσε ϑῖδλν. Οἴϊτος. μου 1] α 10), 59, 

τοϑ, 118. πάντα 3] α 129. Οὐπρ. χὰ τῳὸοιῆσ.}] λα καὶ 
ΑταΡ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴἶτορ. ποοιήσετε] Ῥοΐξ ἤδιις νοςὲπὶ υἴχις 
«ἀ «ἄρ. χχν, 20, ἀεβοῖς 84.. μαείίε δἰᾶν. Οὗτοῦ. αὐτά] α ΑἸΔΒ. 
1. 4. δίαν. Οἶχοξ. ἐγώ] α “πῃ (44. 19, ς8, τοῦ, ᾿.3. φμοπίαπε 
ἐζο ΑΥῸΡ. 1.2. Θεοῦ. Αππῃ. 1. Αἴ ας, . Ἐά. 1 λΧ, τς, 

τό, 18, 30, ς2, ς3, τό, ς7, 73» 77» 83, 8ς, 128, 120, 130, 131, 
Ὀοπιρὶ. ΑΙά, 1ρῦ. Οαι. Νῖς. δῖαν. υὴςῖ5 Ἰποίμαϊς ΑΙεχ. εἰμι 
Κυρ. Κυρ. εἰμὲ 7. Κύριος] αὐ οὐϊαπὶ ῥιεπιϊξτιης Αταδ. τ. 2. 
ὁ Θεὸς ὑμ.} α τό, 30, 52, 53» 54. τό, ς 7, 73, 73. 77ν 82, 83, 8ς, 128, 
129, 130, 131. ΟΟὨΡ]. ΑΙά. Οξι. Νῖς. Οορῖ. ΑΡ. 1. 2. 3. ϑἴαν. 

Οἴἶτος. υὑποῖβ ἱποίυάϊε Αἰεχ. α ὑμῶν Αἶτι. :. ἀίᾳυς. Ἀπῇ. Εᾶ. 

σου ;2. 

ἰλαλ.} εχρηίήε, εἶπε 
μή Ἕως 

ἐΐ “ἰεῖρ 

ΟΠ, Καὶ] , πῃ. “. ἘΠ Αστη. Ἑὰ. 

5ϊδν. Μοίᾳ. πρ. Μωυσ.} Μὸ οΠ οὐπὶ τσ Ὁ οτρ. 
Ασα. 1. αΐίφυς, Απη. Ἐά. λέγων] ἐὶ ἀϊκεδαι Θεός. 
Ἀπο. τ. αὔΐφυς, Ἀπτι, Ἐά. 

1]. Καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσρ.] α καὶ τὰν 78) τοϑ, 118.. Οοπϑὶ. Ἀτχαῦ. 

1: 2. κα ΟμηηΐΆ ΑΓλῦ. 3. τ. νἱοῖς Ἰσρ. λαλ.Ἷ λαλ. τ᾿ νίοις Ισρ. 
τς, 19, 72. τοῦ, ε18. Οομρὶ. δῖαν. Ὅτοτξ. ἔρφα. οωπὶ ΝΠ». 
πη. τ. δἴαυς. ΑΤι. Ἔα. λαλήσεις) λαληδὸν τς, τὸ, τοϑ, 118. 
Ὁσπνρὶ. ἬείγοἈ. ϑίαν. τη, ας αἰφας. πα. ἝΔ. καὶ ἐῤεῖς πρὸς 
αντους 77. ΕῚ εἰ ἀϊεος ἰὲς Αγ. τ. ἃ. εἴ ἄϊζε: Αὐῃ. τ. ̓ ΔΠἰηἅ6, 
Ατίη. Ἐὰ, - δἶκερ; (ἄς, Ἰϊσεῖ δἜίεει βταϊητεγι) Οεοτᾷ. Ἴ λόγων 

10» 290») 53» 44» 50, 48, 74. 75» )ό, ιδό, τοϑ, τἴϑ, τ28, 129, 138. 
Οοπνρὶ. ΑΙά. ᾿Ογε. τὰ ε Ἷ πε Ῥεΐπια, 341." ἰαν: Ἔ Ἀτέδ. 3. 

ἐὰν] ἐᾶν δὲ ς 5.. 
Αὐτὰρ. 3. οἰπὸ τῶν ἐν ἴα, βιΐδ Ἄταν. α..2. 
α Ῥοιτεπιυπι εἰ 4ι: Ἰἰἰς ἰηϊέτίασεης Αταῦ. 1. 2 2. 

ὙΙΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 3ὃ, 32) 54, 84, ς ἐν ξύ, 57). ἘΝ δ, 
)2) 73» 74) 78» 76, 77» 85» τού, 1το8, 118, 128, 120, 130. ὉομΡρΙ. 
ΑΙ. 1τλρί. (δι. Νῖς. Ογτ. Α].1.ς. ΒΑΡεεῖ ἴῃ ὁδιαγαέξ, πρϊότε ΑἸοχ, 
τῶν γεγινημ.} ἡ τῶν 130. τῶν προγεγενημ. 72. τῶν τοροσ᾽γεγένημ. 
ΨΙΙ, Χ, ΧΙ, 16, 18, 390, 30, 32) 42) 53») 54) 45) 86, 57, 59, ὅ4, 73 
747, 78. )6, 77» Βς, τού ,68, 120, 121) 134. (ογρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

μιρέ, σι. Νὶς. Δεαῦ. 2. γεγένημ. Ὡροσηλ.} προσηλ, τῶν Ἔροῦ- 
Ὅσαι. Νὶς. 

ἐν Ἴσρ.} ἐν ὑμῖν 19, τοϑ, 118, ἦν τῷ Ἴσρ. 
5, ὅᾳ, 745 75» τού, τοϑ, 114... ᾳ. (Πε) 

Αττη. 1. εἰἴχιε. Ασα, Εά. τῇ σπέρμ.} ἀπὸ τὰ σπ. ς8, ζο, 72. 
ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. 5γι. αὐτῷ} α 7γ8. ἄρχοντι] τῶ ἀρχονὶι ς4, 
7. 7576, 134. εἷ ἢς, {δά {{πεᾶ τγδηβῇ χαπὶ, εἰ Τιργαίορι. Μολεχ ε]ϊΔ 
Τάδην, τού. τω Μολωχ [ΠᾶγφῸ ΡγΠΊΑ ΠπΊΔην 130. τῷ Μολοχ ΠΙΑΓΡΟΧ. 

ΓΑρί, εἰ ραπιδ πιδηι Ψ]1. τὰ Μολοχ πιᾶγρο ὃς. εἰ ῆς 1π τεχίι ϑίαν. 
ΜῈ. ρὲ ἐμεϊῥὲ ἑάοϊο ἴῃ τέχτυ, δὰ Δζοίοοά πηάῦρο, δῖαν. ΟΥἷδτοσ. ἐάοίο 

λήοϊοεὴ ταὰγδο Αὐπι, ἙἘάἀ. ἐπ ῥεγεόγίποα (Κ (ῃς) ΑτδΌ. σΣ. 2. τὸ ζϑν. 
τὸ ἐπὶ] ο λαὸς. ς. λαὸς τῆᾶγρο Χ. λαὸς Φέσῃ 130. δοῤκίαως 
τὰπῖπι ϑΐαν, Μοία. τὸ εϑνος ἐπὶ 18. ΑἸά. δὶ οπιμῖν ξέπ: φὰα (εβεσ 
Αταδ. τ. 2. ὦ ,έπε φισ Ατδὺ. 1. εἰ ρεμίει φμ Αἴτή. 1. ἀμαῦε. 
Ατηι. Εα. τῆς γῆς] λα τῆς 72. αὐτὸν} α τοῦ. Οεονξ. ἐν 
λίϑ.} αὶ )ς. 

11. Καὶ ἐγὼ] Α χαὶ 43: ἐρο ἁμίενε δἷλν. ΟΠτορ. 
(ἐπ ἐπὶ τὸν ἄνδρ. ἐ ἐκ. ἐπὶ τὸν ἄνϑρ. ἐ ἐκ. τὸ τρ. μὲ σι. Νῖῆς. 
γον εοζρ. πολ] ἐξάπολω 32. 

Οἴτορ. αὐτοῦ 19] , 82. 

Χειμένων 19, τοϑ, 118. 
Αἰἴεκ. ὃς ἂν] ος ἐᾶν τ0, 

τὸ ὃ. 

α ἐκεῖ- 
ἐκ τοῦ λ.] ἀ ρόρεϊο ϑῖαν. 

τὰ  δπίρμ. 7 ἐκ τὸ σπ. 42. «4 ξπῖπε 
δίαν. Μοΐᾳ. Οέογρ. αὐτου 2] α Απῇ. 1. ἄρχοντι) τῶ 
ἄρχοντι 74) )6» 134. τῷ ἀρχοντι ϑανατω ϑανατουσϑὼω τοό. Τώ 
Μολοχ, ὃ γι τω εἰδωλω ς8., τὼ Μολοχ, τῆᾶγρὸ Ῥγίπιδ τῦδαι ΨΙ]. 
του Μολόχ (0) τιᾶγρο ὃς. τοὺ Μολωχ ῥτίγιδ πιᾶηι πιᾶγρὸ 130. 
}νἱποῖρὲ ἰάοΐο, εἴ Μοϊοεὰ ἴὰ ΤλΆγρ. αν. Οἰἶιοῦ. )Μοίοεὰ (ἰὰ ἀλῖῖνο) 
ἵπ ἰεχῖι διὰν. Μοίᾳφ. Μοίεε ΤηΔΟ ΑἸ. 1. αἰπαίθ., Αγπὶ. Εά. 
ἵνα μίανη] ινὰ μὴ μιανὴ ς3. νὰ μιαιγὴ 64. ΑἸά, ροϊίκεγε ΑπΏ. χ. 
ἀδὶᾳις. Ἄγ. Ἐά, βεξηλ.) βεδηλωσει Χ, ό4, ς. ΤΔρί. ξγοίαπαγε 
Ἀπ. σ. Ἀ|ἴχυς. τα. Ἑά. τὸ ὄνομα] τα ἀγια (ς) 72. 
ἡγιασμ.} το ἡγιαδμενον ς3, (6. Ὁοπιρὶ. 
μοι 74, 75, τοῦ, 134. 

ἵν. δὶ] ,, Ῥγοζορ. ἐπ Ὅδι. Νίς, δὰ 1, αν. Οἰτοῤ. Οὐ ούΥ. 
ὑκῳόψιι ὃς, ἴεἀ {μρὲτ τι , ιργαϊοτῖρι. η, 11. ὑπερίδ.} ἰδωσ. το, 
53. “Ἢ αὐτὸν 8. τῆς γῆς] -[- ἀκγκε ΑΓΑΌ. τ. 2. ἀμζμε γιά- 
ἴῃς Αὐδῦ. 2. τοῖς ὀφ5. ] εἰ σνιουξαπ οομῖος ΟΌρι. ἀπὸ τὸ 
ἀν.) α πὸ 73. ατοῦ τό. τὰ ἀπὸ του ἄνϑρ. όᾳ. ἈΠὴ. ἰκεί- 
νοῦ] α 71. τοῦ σπέρμ. ἐκ του σπ. 29. Αἰά, τὼ ὄπερματι πο) 
119. ἃ βρίδιξ δίαν. μέπιεα Ατὴν. τ. αἰἴφυβ. Αὐτὰ. Ἐά, ἄρχοι) 
τῶ ἀρχονῇ," ὯΗ γκ, τοῦ, 134. τω Μολῦχ τήλγζὸ 128, δ ΟΥΠΔ τηδητ 
ΝΠ. τὸν Μολῶχ πιίρο ῥτί πὰ τίδπι 1309. γιμείρὶ ἑάοϊο ἣν τδχίυ, 
ει Δοϊοοὰ πιλτρό, ϑίανυ. Ὁ τόρ. Διο (ἴῃ ̓ δαῦνο) ἴῃ. τέχτα, δῖαν, 
Ἵποΐα.᾿ Τὸν ὑ μὴϊ ΑἿΣ ΠῚ. , μὴ 543: τς μὴ, ἴδὰ τοῦ ἴῃ οβαγαξξ, 
τ πού, Αἴσχ, 

ν. Καὶ 1} α 72. Ἀτίη. 1. αἰπᾳυς. Αὐ. Ἑα. ἐχεῖνον) 
α Οξοῖξ. τὴν δυγί.] ἐπι τὴν συγί. 19, ξ4,) 8, γ4, ὃς, τοῦ, 118, 
134. ΟΡ. τρί, τῆ, τ ἀἰϊίσυς. Αὐπ. Ἑά. ,“αρεν οὐγααίος ϑἰᾶν, 
Ὁπτος. αὐτὰ] εἰπε ἐδο᾽ Ἀταδ. τ. ἃ. ὁμογοῖντας αὐτῷ} Χορ. 

τῶν 

μοι} μου ὟἼ], τς- 

᾿γευοντας. ὀπίσω ἐχποῤνενὲὶν ἀντοῦς (ς, νοζες ἀυὲδ ρεϊογεξίπας, ρόϊδε- 
Ὑίογες δὰ ἐχποῤν. αὐτον ἸΩΟΧ, νἱἀεητας γέϊεσεη 45) ἡταύρο Χ. αὐτῷ] 
ἐμη ἐἰΐο Αὐτὰ. τ. αἰϊϊάυς. Αση. Ἑά. ὥρε] ὡς γ1,)6. ἐκπορ- 
γεύειν} οχτορνευσαι 19) ςς. αὐτὸν 2] α 72. αντους ἯΙ], ΧΙ, 

Ἵξ, τό, 18, 19, 30, 32, ς2,) 43, ςό, 'ς7, 58, ς9, 71) 73» 74. 75» 76, 
7}. τοῦ, 1τοϑ, 128, 129, 130, 1321, 124. Οὐπιρὶ. ΑΙὰ. 1ρ΄. (αι, 

'ΝΊς. ΑΙΩΒ. 3. πῃ. 1. αἰΐψφυς. Ατπι. ΕΔ. εἰς] ἐπι τὸ. εἰς 

τὲς ἄρχ.] εἰς τὸν ἄρχοντα τό, 20, 2, ζ4, 73) 7»), 77, 8.) 110, 131. 
οπίσω τὰ Μίολοχ τηῦτρο 8ς, εἰ ῥυπιὰ παῖ 120. ὅδ ἐδ: 

ἧωμ ςιἡη αττῖουὶο διλνυ. Οὗτος. δι ὕδοῖα οὐπὶ ἀπίοιο Οἔοῦρ. οὐδ 

Καὶ 3. 

Ἐπδ δὲ ὑπέρόψει ὑπεῤίδασιν ὀΐ. κὐτόχ ϑόνες τὴξ γῆν τοῖς ἐρθαλμοῖς αὐτῶν ἀπὸ τὰ 4. 
ζ 



ΚΕΦ. ΧΧ. 

ΛΕΥΙΤΊΙΙΚΟ Ν.ὔ 
β ὁ. 

6. Καὶ ψυχὴ ἣ ἂν ἐπαχολουϑήση ἐγ[χςριμύϑοις ἢ ἐπαοιδοῖς, ὥςε ἐκπορνεῦσαι ὀπίσω αὐτῶν, ἐπι- 

ςἥσω τὸ πρόσωπόν με ἐπὶ τὴν Ψυχὴν ἐκείνην, χαὶ ἀπολῶ αὐτὴν ἐκ τῇ λαξ αὕὅτῆς. Καὶ ἔσεσϑὲ 

ἅγιοι, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Καὶ φυλάξεσϑε τὰ προστάγματά με, καὶ ποιήσετε 
αὐτά" ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς. ΓΑνϑρωπὸς ἄνθρωπος, ὃς ἄν καχῶρ εἴπη τὸν “σατέρα αὐτὰ 

ἣ τὴν μηϊέρα αὐτῇ, ϑανάτῳ ϑανα)όσϑω' πατέρα αὐτῇ ἢ μητέρα αὐτῷ χαχῶς εἶπεν ; ἔγοχος ἔςαιν 

ΓΑνϑρωπος, ὃς ἄν μοιχεύσηται γυναΐῖχα ἀνδρὸς, ἢ ὃς ἂν μοιχεύσηται γυναῖχα τῷ πλησίον, ϑανά- 
τῷ ϑαγατόσϑωσαν, ὁ μοιχεύων χαὶ ἡ μοιχευομένη. Καὶ ἐάν τις χοιμηϑῆ μετὰ γυναικὸς τοῦ 
πατρὸς αὐτῇ, ἀσχημοσύνην τῇ πσατρὸς αὐτᾷ ἀπεχάλυψε, ϑανάτῳ ϑανατόσϑωσαν, ἀμφότεροι 
ΨΝ ) » 

ἐγοχοί εἰσι. Καὶ ἐᾶν τις χοιμηϑῆ μετὰ γύμφης αὐτὸ, ϑανάτῳ ϑαγάτόσθϑωσαν ἀμφύτεροι, ἡσε- 

δήχασι γὰρ, ἔνοχοί εἰσιν. Καὶ ὃς ἂν χοιμηϑῇ μετὰ ἄρσενος χοίτην γυγαιχὸς, βδέλυγμα ἐκξοίη: 

ἐΔο, ςυῦσὶ ἀπ]ουΐο δῖαν. Μοίᾳ. εηνι ργίπεὶρο. ἱπϊοτροῆτο δτίςυϊο 

Ασηι. 1. δἰφυς. Ασπι. Εἀ. ἐκ τοῦ λ.] ἐκ μέσον του Δ. 18, ς4, 
74. 78. τού, 134. Απῃ. τ. δἴαυς. Αγ. Εὰ. 4 ροβκείο δῖαν. Οἰἶγορ. 
αὐτῶν} αὐτου ςα. 

ΝΙ. Καὶ 15] , τοῦ. ψυχὴ) η ψυχη ὅς, 82. ΑΙά. ἄσηνν 
Οεοιζ. ἣ ἂν] ταν Π|, ΧΙ, 19, 4ς, 8. ζ0., γῖ, 1οϑ, 118. κα ἐὰν 

11, 35, 82. (τ. Νὶς. ἣ ἂν ἰπ οἰαγαδές. πιίποτε Αἰσχ, φμὲ Οεοῖς. 
ἐπαχολονϑυση) ἐπακολουϑησει 7ς. ἐγίχεριμ.) -Ἐ η τερατοσκο- 
ποις το, 108, 118. ϑιληταῖς (Ααιυ ας νεγποπεπι) ἐχρεπιυπς Αστη. τ. 
αἴήφυς. Αγτη. Ἑὰ. ἐπαοιδ.) γνωγαῖς (Αφυΐϊα φυοηυς) οχρείπιυπι 
Ατη. τ. αἱύυε. Απη. Ἑά. σιαγι, δαν. Μοία. ἱπιγυσω σ 
ρεεπιπις Οούυες. τὴν ψυχ. ἐπειν.) τὴν γην (πο) ὑχειν. 72. τὴν 
Ψψ. ἔκῶνε ς32. ογείνειη ἰδ ε Οεοτῃ. 

ἐκ) απὸ 116. 

τὐδοῖς ΑἸἰκχ. 

ΝΙΙ. Καὶ ἵσ. ἅγ.} καὶ αγιασϑισϑαι (Πς) τῆῶγγο ἀπ φυμῆπιο 
εἰωσοῆεπ Υ]]1. καὶ αγιασϑνεισθε ρει τυπι 19, ς4., 74.) 74» 76, 
τού, τοῦ, 118, 114. (οπιρί. γῆν ἐδόεπΊ πη ςἰμγδᾶδ. πιϊποῖξ 

αὐτὴν) αὖον )ς. α Οεοτγρ. 
αὐτῆς] ἀντον 111, ):. Οεογς. αὐτῆς ἱπ ςΠατεῶ. 

Αἰεχ. ρεαπιτυπι σοπβπε ἢ Ατπι. 1. αἴΐσφυε. Ατὐπὶ. Ἐὰ. ἐγ μῦ 
Μωδίβεαιε οο; γειεππυπὶ ΑγαΡ. 1.2. ἴσισθε] ἔσεσϑὲ μοι Οοπιρὶ. 
σβοε Ογρε. Νᾳ. Ταρί. Ατορ. τ.2. “ἡ τὸ Θεός. ὅτι (ὨΠῚ 
444ᾳ.] α τοό. ὥγιος) α1οθ. αθς Αἰκεκ. ἄγ. ἐγὼ] ἐγὼ αγ. 

437 ςς,) (8, 75, 6, 134. Ογτ. ΑἹ. 1, ρας ῥείσια, τιθς. Ατγοῦ. 3. δῖαν. 
«Ὑ. εἰμι γὼ τι. τ εἰμε Ογτ. ΑἹ. 1. ο.. ὁ εἴοὸ (επῆκι ει Ογρυ. 
νΙ». Τερίς α ἐγὼ 18, 19, (9. ,μινδνν βπε Αττη. τ. αἰϊφυς. Ασηι. 
Ἑὰ. ὁ Θεὸς ὑμ.} ὁ Θ. ἡμῶν ΑἸά. ἅγιός εἰμι Αἴεκ. 

ΝΠΊῚ. Καὶ φυλ.] φυλ. δὲ ἐχρεὶπις δίων. Οὗτοςσ. φυλαξισθι] 
φυλαξετε τοΒ. φυλαξασϑε τό, ς1, ς7, τ9, 8ς, τοῦ, δῖχν. Οἴἶτορ. 

μ᾽". τὰ προοχγμ.} ἀχριθασμναῖαι πιεγζὸ 8 ς, εἰ (ρτίπιλ πιατυ} 130. “ἔ ομε- 
πἰα (ορι. καὶ '᾿τοιῦσ.} καὶ ποιησατε τό, ς7, 131. κἄὶ πιοιη- 
σιται 7.) κ1ι105.. . χαὶ 30. αὐτά) σαντα 6. ἐγὼ] α εὐπὶ 
ἴᾳᾳ. το6ό. οτι “γὼ 742. τύ, 114. Αταδ. 1. ϑ8ιαν. Οὗτος. Οεοῖς. 

“νυ εῖπ ΑΓ. 1.2. Ἔ ειμὲ τς, 10, ς4. 74. 75. 76, τοϑ, 118, 114. 

Ατη. 1. αἰ φυο. Ἅπτ. Βά. Κύριος] “ὁ Θιος τς, τό, 10, 12, 
ς3., 479, 64, 73» 74) 76, 8:, 130, 111, 134. Γαῖ. ΝΊς. Απῃ. 1. δ[}}- 

χυο. Απη. ΕΔ. - υπεῖρ ἰπείυδι ὁ Θεὸς ὑμῶν Αἰεχ. “Ἐ εβάεπὶ 
Αι. 5. 

ΙΧ. ἤΑνϑρ. ἄνϑρ.} α αἰεταπι ς 4). 72) 75, τού, 136, Πεπιδίς. 
663. Οεοτρ. εἰ ρεαεπῆ τς Ατοδ. 1. ἄνϑρ. ἄνϑρ. ἧς ἂν] ιν δὲ 
ανϑρ. ανϑρ. Χ, 19, 1οϑ, τ18. (ὧν ανϑρ. ανϑρ. κς» 16, 18, 30, ς 4, 
47, 64, 73» 74ν 77. ὃς, 128, 110, 111. ἐρῆ, αν ανϑρ. 116. Οεοῖγ. 
Οἦςξ. ἰδ, 488. ανϑρ. ανθρ. ος ἐᾶν 1. , ὃς ἂν (εἰ. Νίς. α ὧν 
ΑἸεχ. κακῶς εἴπη] καχωσμ ΧΙ, 129. καχώση Ὠεπιλίς. ἴ. ς. 
χωϑυδρισὴ ἴλγο Χ. καχῶς ΕἸΧῚΡ ΓΙΩΓΡῸ ΡΓΙΠῚΔ ππδπὶ 130. εἴπη 
κακῶς Αἴεχ. τὸν σαΐ.} τω σατερι (ῆς, ραιγὶ 1,1.) )ς. αὐ- 
τοῦ 1] αὟΙΪ, τό, 30, ς7, 48, το, 64, 73, 77, ὃς, τού. (αι. Νίς. 
Ἐρίρῆ. ἱ, 219. [ποεσῖυ9 δὰ ὕδγ. Εἰρί. κι, νεῖ. ἰοσε. αὐτὰ τ" -- 
αὐτοῦ 2.} α Ἀἅεσιῖγ. εἰ φυα 115 ἰπιεάςεηῖ 4. ἣ 1} καὶ ΧΙῖ, ς9. 
Οὐ. 1. ς. Ῥεπιαίς. ἱ. οἱ τὴν μητ.} α τὴν ζ0. Ὀαπιδίς. ᾿. ς. τὴ 

μητέρι ;ς. δῖλν. Οἴἶτοζ. αὐτὰ 2] ώ ἘρΡΙΡἢ. 1. ς. 1.21. Ν εἰ. ἔοτίε. 
ϑανατω} α τό, ς2,), ς7, 73. 77» 131. ϑανατέσϑω) τελευτάτω 
ΕρῃΡΗ. ]. ς. ΄σατ. χ"--εἶπεν) α ἴξε εἰ ηυα ἰὶς ἰηϊοιδοθηζ 72, 

οζγ 116. πατ. αὐτ. ἥ μητ. τού. αὐτῷ 1] α τό, 10, ς4) ς7, 
)1,), 73, 77, 130, 1321. Οὐ. ς. κακὼς εἶπεν] κακωσει (Πς) ΧΥ͂. 
κατηράσατο ΠΆΓΡΟ Χ. κχαχὼς εἰπὼν Ὠλπιδίς. ]. ς. ϑ8ῖ:ν. Οὗτος. Α,ὶ 
παἷε ἀἐϊκίε Αττὴ. τ. αἰϊφις. Ασπν. Ἐά. εἶπεν; ἕνοχ.Ἷ εἰπεῖν, ἐνοχ. 

49. Οοπιρῖ. Αἴεχ. Γἰρί. Οὐ. 1]. ς. Ψφοχ. ἴσαι] χαι γαρ ἐνοχ. 
ἔγαὶ 72. εἰ ριαττυηῖ ΑγδΌ. τ. 2. ἐνοχ. ἐγὶν 74) 74) τᾳ κγ16. 

" εἴ πεογ; ρεζτηπυπὶ Απῃ. τ. δΐφψυς. Ασηι. Ἑά, 

“- 

αιμα αὐτου ἐν αυτω (ἢς) πιᾶγξο Χ, 8ς. αἰμα αὐτοῦ ἐπ᾿ ἀντ ΤΆΓΡΟ 

Ρπιδ τπᾶπὰ 110. νηοί; ὑγατηυης Αταὶ. 1. αἰΐφυςε. Ασηνγ. Ἑά. 

Ἔ “πηρείπι: Οεοτρ. 

Χ. Οὐὐπηπιξῖδ το, 13, 11, 1ῳ. ἰπ πος ογδϊης ςοππυδῖε οἴας Ὧα- 
τηλίς. ἰδ, 64:. ἄνϑ.} καὶ ργρημτυηῖ 19, 54) φὺν 74» 76, τού, 
118, 114. Οοπιρὶ. Αταῦ. 2. Απππ. :. αΐαυς. Απη. Εά. ρει 
καὶ ἴῃ Ἑδαγδῶς, πήποτε Αἰςσχ. ανϑρωπὸος ἀνθρωπος 11, Χ, ΧΙ, τό, 

19. 39), 30) 332) 43, τό, ς7, ς8, 9, 64, 71, 73. 7}. 76, 83, 83, τι8, 
128, 129, 110, 131) 134. Οσπιρί. ΑΙά. 1 ρύ. (δι. Νίς. Αἰ. 

Οορι. ὅν. ἂν 1 ἐᾶν 32, ξῷ ς. Οϑοῖζ. μοιχεύσητ. 1] 
μοιχυση 1ς, ζ4. 74. 76, τού, 114, .136. μοιχεύσ. τ᾿ --μοιχεύσ. 25} 
α ἈΠεγοῖγ. εἴ φυσὲ ᾿)5 ἱπτεηαςοηῖ τό, 19, 29, 75, 108, 118. γυναῖ- 
κα 15} τὴν γυν. τοῦ, 134. ἐαδε πον δῖαν, Μοίᾳ. Ατστῃ. 1. αἰϊΐᾳυε. 
Ατηι. Εά. ἀνδρὸς---τοῦ σλησ.) τοῦ Ὡλησιον ἢ ανδρος τινος ς3. 
« Ῥοῆτετια εἴ απ ἢἰς ἰπιεηαοεης Ὀδημδίς. 1. ς. δὲ 25] α πῃ. :. 
αἰἶχσας. Αταὶ. Ἐά. ἂν 2] , 110. διλν. Μοΐ. ἂν 32, ς4. 
μοιχεύσητ. 39] μόιχιίυσὴ 73.) 7γ6, 134. Ὠαεπιδΐς. 1, ς. Απέοςἢ. ἴῃ 
Βιδίίοιμ. ΡΡ. ἱ, τος6. γυναῖχα 43} τὴν γυν. ΝἿΙ, τς, τό, 30, 

44. τό, ς7, 48, ς9, 64, 73, 74. 7, 76, 8ς, 118, 120, 131).134) 136. 
ΑΙ4. (ας. Νίς. τῇ γυναῖκα (ἄξχῃο ςαΐις δοςσυίαινὶ ἴῃ εἰγουπιῆεχυπι 
᾿τπκούοίς σοηνοτο) 110. ἐμῃ κχοσε δἰλν, Μοίᾳ. τοῦ τλησ. 
Ἕ αντε ΝΙΪ, Χ, τς, τό, 18, 30, 52, ς7, ς8, το, ὅψ 73ν 7γῳ γύ, 77» 
Βς, τού, 128, 130, 1311. 134, 136. (οπιρὶ. ΑἸά. 11ρῇ, σι. Νίς. 

Ἀπιοςδ, 1. ς. Αὐυς. διλν. Αγδῦ. 3. Θεοῦ. Αὐτηεηὶ (οάά, αἰϊᾳυϊ. 
Ὃ ἰβεπὶ ἰπ εἰπσμι. πήποτς Αἴεχ. ὠ ϑανάτῳ] δὶς {οτὶρί. 110. 
ϑανατύώσθωσ,) ϑανατουσϑὼ τς, τό, 19, 52, 54) (6, 64, 74, 73», γ6, 
δς, τοό, τοϑ, 118, 120, 1217) 134, 116. Α]ά. Τλαπιαδίς. 1. ς. 81αν. 
Οὔἴἶτος. τιλευτάτω Απιίοςῃ. 1. ς. ὁ μοιχ.] εἰ ργασύθυης Απη. τ. 
αἴ χος. Ατπι. Ἑή.. ᾿ 

ΧΙ. Καὶ] , 116. ἐάν τις ἀνϑρωπος ος ἂν 54. 73. ΑτΤπι. 1. 
αἴϊαυς. Απῃ. Ἐά. ἦ,. ὃς ἰᾶν Ταιτιαίς. ἰὶ, 643. ὃς ἰὰν ΑΙά. 
κοιμη8η} ενἰ; δῖαν. Οἷἴγοζ.  γυναικὺς) ῥβγως Οορί. , ἀσχημ.} 
αἰδὼ τπᾶῦζο Χ. 1ρύ, οἰ ργαπηιτυπς ΑΥαθ. 1. 2. 3. ϑανάτῳ)] 
α 106. ϑανατήσθωσαν, ἀμφότεροι ἵν.) ϑιχνατουσθωσαν ἀμφοτι- 
οι, ἐν. 130, 131. (Οοπιρὶ. {ἰῥρί. Ἰαπιδίς. 1. ς. Αγηι. 1. δἰϊϊψυς. 
Λυπι. Εά. εἰ ὥς, υἱ νἱάετιιγ, [,21. νεῖ. ϑανατουσθωσαν ἀμφοτεροι, 
καὶ ἐν. ς4, 77. ἀμφ. ἵν. εἰσι} ἐν. εἰσὶν ἀμφ. 72. ὠμφότ.} οἱ 
αμῷ. ς7, 73. Οαϊ, Νὶς. Αγ. 1. αἰϊΐᾳυς Αγαγ. ἘΔ. -Ἐ ησεδηκασιν 
γὰρ (4) 74, 74. 76, τού. Απῃ. τ᾿. δἰϊΐαυθ. ἄστη. Ἑὰ. εἰ ργασαγταης 

Αταῦ. τ. 2. . εἰσ.) αἱματα αὐτῶν τν αὐτοις πιᾶτγο Χ, [ἰρύ, 
ἕνοχ. εἰσι---ἵνοχ. 

εἰσιν ἴῃ σοπὶ. 12} ,« Ροϊγετλ εἰ 48 115 ἱπιεδοεηϊ ς3, 72.Ὁὃϑ 
ΧΙ. Καὶ] 111, 116. Θεοῖς. ἰδεῖ ἰπ οἰδγδῶ. πιΐρογε Αἴοχ. 

ΧΚΟΙΜη9Ὲ) απίτί ἴοτις 1.δῖ, Κεῖ. ἐγὶ δῖαν. Οἰΐἕγος. νύμφ.} 
δὶ οαἷυπὶ ργαπιπυηϊ δΚιδν. Οἷἶτος. Ασγπι. σ. αἱϊἷᾳυθ. Απτῃ. Ἑὰ. 
ϑανάτῳ) α 11,73» το6. ϑανατέσθωσαν ἀμφότεροι, ἡσεδ.} ϑανα- 
τέσϑωσαν, ἀμφότεροι ἡσεδ. (οπιρί. ἀμφότεροι] οἱ αμῷ. 8ς, 131, 
τ16. Ασιι. 1. αἰΐαυε. Απῃ. Ἑά. ἡσιξ.} ηἡσεδησαν γ1, 136. 
Οοπιρί, ΑἹά. ἥσιξ. γὰρ) κα 9, 1ο6. Αγ2ῦ. 3. α γῶρ ΝΠ, Χ, 

ΧΙ, τς, τό, ε8, 30, (4, τύ, ς7, 04.» 73» 74. 78» 706,» 77, ὃς, 1τοβ,΄ 
18, 128, 134, 116. (οπρ!. ΑἸά, Τἰρῆ. (δῖ. Νις. ἤσεδ, γὼρ, (δὰ 
γὰρ ππτὶς Ἰηςϊαί. ΑἸεχ, ἕνοχ. εἰσιν} καὶ ἐνοχ. εἰσὶ ξ4,) )ς. ΑΥδΌ. 
ζ.2. Οἵ νον; ὑγαστις Αἰπῃ. 1. σεογίῖ: μρατηϊϊπιηῖ Ασπιεηὶ (οὐαί. 
αἷῇ. Απη. ἙἘά. ᾿ 

ΧΙΠ. Καὶ] α 116. Ευΐ ἱ, γ1ο. ὃ:} ἀνϑρωπος ος ζ4,) 74, 
"ς, γό, τοό, 134. Οεοῦρ. ἦν μιηο ἰληῖιπὶ Αὐτη. 1. δΐφυς. πη. ΕΑ. 

δν}] ἐὰν 32, ξῳ ἡς. Ὠαπνῖς. ἰϊ, 643. Ατπι. 1. αἰϊΐᾳυς. Αται. Ἐά. 
χοιμη9})} παπίτις ἰοτῖς 1,8ι͵, Ψεῖ. ἐγ ϑίαν. Οἴἶτσος. ἄρσενος 

ς 

᾿ “,27 ϑι, α΄ ννιι ΦἝ 

ὑς κς 

-»-. 



ΔΕΥΙΈΓΙ ΚΟ ΝΝ. 
ΚΕΦ 

σαν ἀμφότεροι, ϑανάτῳ ϑανατέσϑθωσαν, ἔνοχοί εἶσιν. “Ὃς ἂν λάξῃ γυναῖχα καὶ τὴν μητέρα τ4. 

αὐτῆς, ἀνόμημά, ἐξο; ἐγ πυρὶ χαταχαύσουψιν αὐτὸν χαὶ αὐτὰς, χαὶ οὐχ ἔςαι δνὸμία Εν ὑμῖν. 

Καὶ ὃς ἂν δὼ κοιτασίαν αὐτὰ ἐν τετράποδι, ϑανάτῳ ϑανατόσϑω, χαὶ. τὸ τετράπεν. ἀποκτενεῖτε. 15. 
16. 

17. 

Καὶ. γυνὴ, ἥτις. φροσελεύσεται, πρὸς. πσᾶν. χτῆνος βιξασϑηναὶ αὐτὴν ὑπ αὐτϑ, ἀποχτενεῖτε τὴν 

γυναῖχα χαὶ τὸ χτῆγος, ϑανάτῳ ϑανατέσϑωσαν, ἔνοχοί εἰσιν. Ὃς ἂν ̓ λάθῃ τὴν ἀδελφὴν. αὐτοῦ 

ἐχ πατρὸς αὐτῇ ἢ ἐχ μητρὸς αὐτῷ, χαὶ ἴδῃ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, καὶ αὕτη (δὴ τὴν ἄσχημο- 

σύνην αὐτῷ, ὄνειδός ἐςιν, ἐξολοϑρευϑήσονται ἐνώπιον υἱῶν γένους αὐτῶν: ἀσχημοσύνην ἀδελφῆς 
» κ᾽.» ΄ ε ΄ “ . ΣΝ ἃ Ἂς κε Ν ΝΡ» ζ΄ 

αὖτ ἀπεχάλυψεν, ἁμαρτίαν κομιδν]αι. Καὶ ἀνὴρ ὃς ἂν κοιμηθῇ μεϊὰ γυναικὸς ἀποχαϑημένης, 18. 
. 2) ΄ Ν 23 ᾽΄ 2. " ᾿ ἣν )» Ὁ Σ ΄ Ν “ ὃ, 0 ὯΝ 

αι ατοζαλυν ἢ ΤῊν ἘΠΧΉΒΟσΟ ΤΣ αὑτὴης, τὴν “σΠ γὴν αὑτῆς δ ΈΧαλΟΙ ε; Χχαι. κραίλει ΔΤ Ζλυν Ὲ ψύτη γ} 

τὴν ἐύσιν τὰ αἵματος αὐτῆς, ἐξολοϑρευϑήσονται ἀμθοτερον. ἐκ τῆς γενεᾶς αὐτῶν. Καὶ ἄσχη- 19... 

μοσύνην ἀδελφῆς τατρύς σου, χαὶ ἀδελφῆς μητρῦς σου, ἐχ ἀποκαλύψει" τὴν γᾶς οἰχειότητα 

ἀπεχάλυψεν, ἁμαρτίαν ἀποίσονται. Ὃς ἂν χοιμηϑὴ μετὰ τῆς συγίενδς αὐτϑ, ἀσχημοσύγην 20. 

αῤρενος 136. χκοῖτ. γυναικὸς] «οπεμδικ μι εὗγὶ Ἄττῃ. τ. αἰδαυς. ΓΠΔΓΡῸ ((ς) Χ. -Ἐ δα τὶ δ]αν. Οἴτοσ. ἐξολοϑ.] ἐξολεϑρ. 

Ἀπῃ. Εα. ἐποίησαν ἀμφότεροι, θανάτῳ] ἐποιησεν, ἀμφοτεροι αν. ΝΜ]. ΑΙεχ. καὶ ἐξολοῦρ. 19, ς8, ιοβ8. Ηΐετ. Ατγαρ. 3. ἀμφοτεροι 
ΠῚ, 18, 136. ἐποίησαν: ἀμφότεροι ϑαν. 1ἰρί. Βαδεῖ ἐποίησαν 'ἴαὟ σωᾶτρο ϑ8ς;, εἴ (ρτγίπια τηᾶπι}) 130. ἐνώπ.}] μεταζυ 116. « Καεῖε 
σδαταές. πιίπογε Αἰεχσ. ἀἄμφ.} οἱ ἀμῷ. ς7) 739) 77» 130, 131. (Δ. ΑἈπῃ. 1. δίίψυς. Απτῃ. ἙἘά. υἱῶν γέν.} γεν. νεῶν το, 128. κα υἱῶν 
ΝΟ. α 73. λῆς 72. Ατπι. 1. αἰΐφιο. Ατηι. ἘΔ, ϑανάτῳ)] 111, ς3, 136. ΟΠ του γεν. ς3,) 8ζ. αὐτῶν] Ἰσραὴλ 10, 1το8, 
ς, 64, 136, α ἴῃ τεχίυ, δὰ μαῦεῖ γρᾶγρο ρήτωδ τηδηυ, 1. παθεὶ 118. ἀσχῆμ. 31 κοῖηὶ 44. τΙοό. φαονίανι ρύεται ταηξ Αἴτῃ. 1. 

ἴῃ ομαγδέξ. τηϊποσε Αἰεχ. ϑανατάσϑ.) - ἀμφοτεροι γ2. -Ἐ απιόδ αἰΐαυς, Αγηλ. Εἀ. ὡμαρτίαν) -ἰ αντων ΧΙ, το, 29. 32) 75» 108. 
σαπὶ διτουϊο Ασπη. 1. αἰϊίψας. Αὐτὰ. Ἑά. ἕν. εἰσιν] ἕν. γάρ εἰσι ΑἸά. 1ἰρί, αὐτῶν πιᾶγρο 8ς, εἴ (ρτγίπια πιᾶπ}) 130. - αὐτω 
ϑανάτε ἸὨαπικδίο. ἰ. 6. φηοπὲαρε νπογεῖς Ῥγρταϊτυης στὰ. 1. δαυς. (Πς) 4. - ,μἴμΔιῥεὲ ἐρίε. δῖαν. Οἷἶγορ. -Ἑ αὐτου ΝΙ], Χ, τς) τό, 18, 

Ατι. Εά. φκποπίανι μγαιηπας Οϑοῦς. ἐ ργασαταης ΑΥΑΡ. 1. 2. 40, ζ2, τό, ς7, ς8, 64, 73» 74, 76, 77. ὃς, 128, 129, 1309, 131) 

ΧΙΝ, Ὃς] καὶ ος ΧΙ. Αγδρ. 3. δῖαν. Οὗἶγοσ. καὶ ανϑρωπος 134. (οιηρὶ. (ατ, Νὶς. Ηΐετ. ἡαφιο ρεζεαίμσε (με Ἀχαὺ. 1. 2. 

σς 74. γζ5. 76, τού, 134. Απῇ. 1. αἰϊΐφυς. Απὴ. ΕἘά. ἄνθρωπος εἾ ργατηϊτς θοσρ. ἄμ. κομ.} α 53. δίαφμε οκεϊἀαίμγ οὐ βει- 

αι δίς. ἰ, 643. ἄν] αν το, 32, 54) 7ζ. 108. Τλτηδίο. ᾿. ς. εαίμη μπρ ΑΥΑΡ. 3. κομιᾶνται) ληψεται Ψ11, Χ, τς, τό, 18, 

οἰνόμημα ͵  ἀνομια τό, ξ4,) 72» 745, 75. Ὀαπιδίς.]. ς. τορνειῶ τηᾶῖ-ὀ 30, 2) τύ, ς7, 58, 49, 64,.72,) 73» 74» 76ν 77, 128, 129, 1315) 134. 
Ζο Χ. Τιρί. ἐν 1} πῃ. 1. αἰΐαυς. Ατπῃ. Ἐῤ. χατα- οιαρὶ. (αι. Νῖς. Ηΐεν. ὥς ἴπ τεχυ, [δὰ τηᾶγρο χομιουνται, ὃς, 
χαύσονσ.Ἷ κατακαυσωσ. )ς. Οὐοπιρὶ. ϑῖλν. Οἷἶτορ. ἔλλλος φησὶν, εἰ (ρεῖπια πιαπυ) 130. ἱρῖς ληψονται 29, 35. ΑΙά, ϑῖαν. 
αἷμα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς πιᾶγρο (Αῖ. Νῖς. Εοτῖο τείεγεπάα ἴμπε δὰ Ἷοπι. ΧΨΠΠ. Καὶ 1] κι. ὃ] , 7. ἄν] ἐἂν 7,1), τοβ. 
τ6. καὶ αὐτὰς] α Θεοῖς. Αὕγπιεηὶ Οοὐά, αἰφυϊ, Απτῃ. ἘΔ. ἔγαι)] χοιμηϑῃ!} ενίὲ 8ϊλν. Οἴτορ. ἀποκαθημ.] ἀποκαθηρμ., Οοπρρὶ. 

ἔςιν 120) 134. 1ὐρΐ. ἀνομία} ανομημα ΝΗ, 19). 29, 59, τού, ἐχρηπιιηῖ τὸ ἃ ἀφέδρου Ατπι. 1. δἰτϊᾳιιθ Αστῃ. ἙἘά. καὶ αποκ. τ. 
1οϑ, 118, 134. 136. ΟΟομρὶ. ΑἸά, ΑἰΙεχ. ἐν ὑμ.] α ἐν 19, τοϑ, ὥσχ. αὐτ.} α ΡΆΪο 1, ς74. ἀποκαλύψη] αποκαλυψει Ν]], τό, 
118. ἐκ ἐς Αταὺ. 3. 18, 73, τού, 131. (οπρὶ. ρ΄. αἀπεχαλυψε 64. ΑἸἰά. αὐτῆς τἢ 

ΧΝ. ὃς} ἀνθρωπος ος ς4,), .8, 7) 76, τού, 134. Αἴγπι. τ. αἰαυθ. τ-αὐτῆς 22] κα Αἰϊεγυῖσ. εἴ φιια 115 ἱπιοιασδως 128. τὴν τοηγὴν) 

Ασῃ. ἙἘά, ἄν] αν 33, 54.) 58, 755) 76. Ογτ. ΑἹ. ἴ, ρατῖς ρτίπια, τῆν ρυσιν πηιᾶγρο Χ. ῥύσιν τράγο 1ρί. -ξ τοῦ αἵματος ςς. Αγ. 1. 
“62. δὼ κοιτασ. αὐτῷ} δὼ κοιτὴν αὐτου 32, ςς. κα αὐτῷ ἔοε δ] ἴφια. Ασπι. Εά, δὲ ργαπικίυμς Αγαῦ. σ᾿. 2. 3. φμοπίαπε ργωτηθταης 

1ατ. Ψεῖ, εἰογ αὶ Οορῖ. ἐν τετρ.] ἐν τετραποσι ς4,) 75. ἐν ΑἈτπγεηὶ (οὐά. αἰϊᾳυϊ. Απη. Ἐά. ἀπεκάλυψε τ} -ξ- αμαρτιαν 
τετραποδω 116. εμρε οπιπὶ φμαάνμρείε (ορῖ. ϑανάτῳ] ᾽ν ἃἋξὲ ἄαντὸον ληψεται ς 3. ὠπεκ. τ" -- ἀπεκ. 2] α αἰτεγυῖσ. εἴ 4φιδ ἰδ5 ἰη- 
νἱάείυν, 1,41. Ν εῖ. καὶ 2.1 , 72. ἀμίομι δῖαν, τὸ τετρι] ἴεήδοεηῖ Ν]], ςο, 74. αὑτὴ} αὐτὴ 8ς, 120, 131. Οοπιρὶ- ἱίρί. 
αΤὸ ΧΙ]. το τετρώποδον ό4. τ εἰν ἐἰΐο Αταῦ. 1. 2. ὥποκτε- ϑίαν. Οἴτορ. ἄπεκ. Δ] ἘΔ Αταῦ. 1. 2. τὴν βύσ.] α τὴν 

νεῖτε]) ἀποχτεένειται 72γ7γ5. “ανάτω Μανατεσθω τΗ. ἐγμεϊάοιὶς 581λν. ξ4ν, 75. αὐτῆς 3.] κ 74) τού, 134. ἐξολοθρ.} ἐξολεϑρ. ΝΊ]. 
Οἴτορ. ΑΙεχ. ἐξολοϑρευϑήτωσαν ΑἸΙά. ΡΆΗΪο ]. ο. ἀμφότ.] αι ψυχαι 

ΧΨῚ. Καὶ 1] α 126. Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρᾶτῖε αιιατία, 40. Οεογρ. ἀμῷοτεραι 53. ον ἀμφοτ." 30. ἐκ) Ἄχρήπις απὸ δαν. Οἴϊιοσ. 
ἅτις) ἢ 114. Αὐρ. ητις ἂν 74. 7ύ, τού, 134. τοροσελεύσ.) τῆς γενεᾶς} τοὺ γένους ς4,) ς 5» 59») 78. 108, 118. Αἴεχ. “πω: ἤμῃς 

εἰσελευσ. 109, 108. 118. τᾶν] α Ογτ. ΑΙ. 1. ς. βιξασϑην.) απίουϊο ἐχρήπες Οορῖ. δοραίο οὐτῃ ἀστίσυϊο Αὐαρ. 1. αὐτῶν] 

βιασϑηναι 64. Οντ. ΑΙ. 1. ς. βιδασϑ. αὐτὴν] συγίενεσϑαι τοᾶτ- κα Οὐορῖ. 
ξὸ Χ. 1ἱρ΄. οὐδὲ 5᾽αν. κα αὐτὴν ς8. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Αὐρ. Οορι. ΧΙΧ. Καὶ ἀσχημ.} α καὶ τό, 19») 30, ξ7, 73) 77, 118, 130, 

ὑπ᾿ αὐτοῦ͵ ἀπ᾽ αὐτου 32. ΑἸεχ. μα ἐδο (ορε, ϑῖδνυ. Οἷἶγορ. 131) 136. Ατδῦ. 3. ρμεϊομίανε ἀκίεπε δῖαν. Οἰἶτορ. πατρός] τὰ 
ἐποχτ.] καὶ ἀποκτ. (ὐοπιρὶ. καὶ ργαβηλιεῖς ἐπ ομαγαές. πηΐποτε ΑἸεχ. τσατρ. 129. Οοπιρί. μητρος 539» 1236.Ὁὸ σει} 72. σαι -- 
ἀπ. τὴν γ- καὶ τὸ κτ.} ἀποκτενεῖται μετὰ τοῦ κτήνους (|]υάεη5, Διά σὲ 2} α αἰϊοιιπῖγ, εἴ υξε 15 ἱπιειζδοεης 123. καὶ ἄδελφ.] η αϑ. 
οἰϊ3η5) Ογγ. ΑἹ. 1. ς. τὴν γυν.} ἐϊΐανι ΑΥδΌ. 3. Οθογρ. 9α- τού. μητρός] τῆς μητρ. 129. ΟΟπιρὶ. πατρὸς ς3,136.ὀ τὴν 
νώτῳ ϑανατέσβθ.) α υσυπιαιε τού. α υἴπιπγηὰς ουτῃ (44. 7γ2. ὅᾳν. γᾶο οἰκειύτ.] οτι τὸ λιμμᾶ αὐτὰ (Ἰεξ. ἑογίδπ αἰμα) πιᾶτῥοὸ Χ. οτι τὸ 
ϑανατουσθω 1], 53. εἰ πιογ!ξ »πουἰσπέμγ Αττηθηὶ ( οὐὰ, δίαυὶ. Αγπι, αἰμᾶ αὐτὰ ΠΙΔΓΡΟ ΡΥΪπιᾶ τηδηὶ 130. -{- ῥκαϊεϊδίαμ σατὰ ατίς αἱο ((ς) 

Ἑὰ. ἔνοχ.. εἰσιν} κα 53» 71. αἰμα ἀντῶν ἐν ἄντοῖς Τλᾶγρο ρτπια δίαν. Οἰἶΐτοσ. ὄπεκαάλ.) απελαξεν 18. ἀπεκαλυψας 1Π]1, 19, ς 3», 

τηᾶσ! 130. ἐπὶπι ἰμϊεγροηυπς ταῦ. 1. 2. φαοπίαπι ργρτηϊτυης τ1089 118. ἀπεκάλυψαν τς, τό, 32, ς2, 64, 72, 74, γό, 77. ὃς, τού, 

Οἴοοῦς. Αὔπ. 1. φυομίαγε ππογὲ ρτγϑεταϊτταπι Αγπιεηὶ (οὶ, 41}, 129) 130, 131) 134. ΟΟΠΡ]. (δῖ. Νὶς. ὅϊαν. Οἷἶγος. -Ἐ αὐτῆς ς3. 

Αχηι. Εὰ. ᾿ ἀπεκαλυψεν ἴῃ οἰιαγδαῶς. παϊποῦο Αἰοχ. ἀμαρτ.}) τὴν ἀμαρτ. ΧΙ. 

ΧΥΠ.. Ὃς] και ος ΥἼ], ς9, τού. Ατὰρ. 3. δῖαν. Οἷἶτορ. χα. “αὐτῶν 19, ξ4,) 74») 78» 76, τού, τοϑ, 118, 134. ΟΟιπρ]. Απ. 1. 

ανθρωπος ος ζ47) 58) 74» 73» 70, 134- Ατἴπι. 1. αἰΐϊαυε. Απη. Ἑά. αἰϊίαυε. Αππῃ. Ε4. -᾿ ἰάεπν ἴῃ ομαναές. πλποσς ΑἸθχ. οἰ ρεοσαίωπ 

ἂν] ἐᾶν 11, )ς. κ τοῦ. Ηϊετ, αὐτοῦ 1.1] α ς3, 56. Αγ. ᾿. μρη ΑΥΑΌ, 1. 2 οὐ ῥειεαίππι μεν Αταῦ. 3. αἀποίσοντ.] ἂν ποι- 
4} 1χὰς. Αττῃ. Εα. ἐχ τατρ.] ἐκ του σατρ. τς. απὸ τῦατρ. σονται 120. ὦ τοιῆσοντοι 9. ὡοιήσονται 72. (ὈΟττιρεγυηῖ οπὶ- 
Ἐχργίπης δϑίᾶν, Οἴἶζγορ. αὐτὰ 2] αὶ 53, 75- Οὐρὶ. Ατπὶ. 1. πδ5 ἰεέξίοπεπι Ν᾽ διϊσαμαπι. ληψονται 74, γύ, τού, 1234. “Ἐ ατεκνοι 

αἰἶφυς. Απῃ. Ἑά. ἐκ 2] α ΧΙ, ς3. μητρ.} τῆς μητρ. ᾿ς. φτγοϑανουνται 5) ξζ) 74. 789 76, τού, τοϑ, 124. Βιαῦεῖ δλάεπι Πιᾶγ- ν7,.. 

αὐτοῦ 3.»}] α 7ζ- καὶ ἰδη---χαὶ αὕτη 1δη} α Ρεΐπια εἰ φυξ 115 π-ὀ ψὸ Χ. 1ἱρί. Αγὰθ. 1.2. “Ἢ εἰ πε Πἰδονὶς πιουϊσπέων Ααπι. α. αἰϊαυθ.. ρας 
τολσοηῖ σύ, 19) 52, 118. καὶ [δ] καὶ αὐτὴ δὴ (Πς) 73, )7. Ατπι. Ἐά. οκοίάφίαν (ἢς) Ατδῦ. 3. 
αὐτῆς} α τοῦ. καὶ αὕτη ἰϑὴ τ. ἀσχ. αὐτοῦ καὶ αὐτος αὐτῆς ΧΧ. ὙΤοΐυπη σοπιπιά α (εχ ὁμοιοτελευτῷ) Αἴτη. 1. ὃ:} και 

τοῦ. αὕτη} αὐτὴ Οομρὶ. 1ἱρῖ. ὄνειδός} φεισεις δὺς τεῖος ἀνηοος 1, ς8. καὶ ανδρωπος ος ζ4.) 74) 76. Ια. τ. 5. Ατπιεηὶ 



πο 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ ΝἝΝ. 
ΚΕΦ. ΧΧ. 

21. τῆς συγ[ενείας αὐτῇ ἀπεχάλυψεν, ἄτεχνοι ἀποϑανᾶνται. Ὃς ἐᾶν λάδη γυναῖχα τῇ ἀδελφξ αὐ- 
φ 2 7 » 9 3 ΄ “ὋὋ ἴοι 9. Ὁ ») ͵ » » ων 

22. τ8, ἀχαϑαρσία ἐςίν" ἀσχημοσύνην τὰ ἀδελφξᾷ αὐτὸ ἀπεχάλυψεν, ἄτεχνοι ἀποσϑανῶνται. 

43. 

24. 

45. 

«46. 

4 ! [ " 

ΠΥ δὲ 

στκξ εαἰον 

ΕΒ 

ἧς 

Τ᾿ κόρ, ;. ἃ. 

Γ 

κι. φὶ εν Τ 

Ρ ᾿ 

Καὶ 

υλάᾶξασϑε πιάάντα τὰ προστάγματά μου, χαὶ τὰ χρίματά μου. χαὶ πποιήσετε αὐτὰ, χαὶ οὐ μὴ 3 ) ) μ 
9 ὲ: “0 ε ἰως 3 4» 2 ἃ 9 2 ς ..0 ᾽ ϑῷ . 9Φ 5» δ᾿: 

προσοχϑίση ὑμῖν ἢ γῆ, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς εχεῖ χατοιχεῖν ἐπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ἐχὶ πορεύεσθε 
τοῖς γομίμοις τῶν ἐθνῶν, ὃς ἐξαποςέλλω ἀφ᾽ ὑμῶν’ ὅτι ταῦτα πάντα ἐποίησαν, χαὶ ἐδδελυξάμην 

αὐτάς. Καὶ εἶπα ὑμῖν, ὑμεῖς χληρονομήσε!ε τὴν γὴν αὐτῶν, καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν χτῆήσει, 

γὴν ῥέουσαν γάλα χαὶ μέλι" ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὃς διώρισα ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶγ ἐθνῶν. 
Καὶ ἀφοριεῖτε αὐτὸς ἀναμέσον τῶν χτηνῶν τῶν χαϑαρῶν, χαὶ ἀγαμέσον τῶν χτηνῶν τῶν. ἀχαϑάρ-- 

των, χαὶ ἀναμέσον τῶν πετεινῶν τῶν χαϑαρὼν χαὶ τῶν ἀχαϑάρτων' χαὶ ἃ. βξελύξετε τὰς ψυχᾶς 
ὑμῶν ἐν τοῖς χτήγεσι, χαὶ ἐν τοῖς πετεινοῖς, χαὶ ἐν. “γἄσι τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, ἃ ἐγὼ ἀφώρισα 
ες ως » μὴ , 

ὑμῖν ἐν ἀχαϑαρσίᾳ. 

Οοὐά. εἰφι!. Απῃ. Εά. γτατηίαὶς Ἵδάςηθ ἢ Χ ἴῃ Τμαγαᾶ,. οἷ- 
ποῖα Αἰεχ. ανϑρωπος ος )ς, τού. καὶ ος ε18. Οσπηρὶ. Αταδ. 3. 
ἂν) αν )ζ. χοι μη) «γί ϑῖλν. Οἴἶχοξ. τῆς συγίενους] α τῆς 

19, 1ο8, 118, 116.5Ἡὀ γυναιχος ϑέου ς4,) 74.) 749. 76, 134. ὥς 
ΓΏΔΓΡΟ Χ. 1ἰρ΄ ρῥἔγοτε ραν: Αταῦ. 1. 2. “[ια φεπετὶ; (ἢς) ὅ8ὅγυ. 

μΜέεγε βγοσε Αὐταὶ (οὐ. αἰ φυ!. Απη. Εά. ὥσχημ. τῆς συγ.) 

ασχημ. τὰ ϑεικ Χ, (4. 74. 73. τού, 124. ἧς πιᾶγγο 1 μέ, ἀσχημ. 
τον γίνους ςξ. μα ϊεἰδιααε βγοχί μα εορπα, Αταὺ. τ. Δ. μῥπδδιςἠ σαν 

,"σοε, Αππδηὶ (ὠοαί. ΑἸ! χυὶ. Αὐτὰ. Εά. “τ μεαεπις Ατδῦ. 3. αὐ- 

τοῦ 2.) (5. ἀπικαλ.) 1 αμαρτημα αὐτῶν ληψονται 10, 118, 

136. -{ ἀμαρτιαν αὐτῶν ηψονται (4) 74. 7.» 76, τού, 108, 134. 
Αστπεπὶ (οὐ. αἰίηυ!ϊ. Απη. Ἐπ. δπαῦει σδόειι πιλῦρὸ 10. τ εἃ- 
ὦετῦ (Ὁ Χ ἱπ οἰεγαέϊ. πίποιε Αἰεχ. -τἰ- ἀμαρτιᾶν αὐτὼν ἀποισον- 
ται ςΒ. διλὺεῖ ελόςπι πασχο Ν]]. - χήν σεορίαπε βεζοαίπι (είτε 

ἄτεκνοι ἀποϑ.] αὐτῶν ληψονται Χ. ατα- 
Φοι αποϑ. ςς. πε ἰἰῤενὶ: ἀμεδο ποογίεκινγ Οορῖ. :' οζείαπίμν αὐΐφαε 

,Μβδοίε ταῦ. τ. ἃ. ἅτεκν. ἀποῦ.------ὄτικν. ἀποϑ ἴῃ οοπ,. 21] 
λ αἰϊεγυχα εἰ αι 15 ἰηϊε)αςςηϊ 71. 

ΧΧΙ. Ὃς ἱἰᾶν)]) ος αν 11, ΧΙ. καὶ ος ἂν τῷ, τού. Αὔωὺ. 3. 
Ἀπῃ. 1. καὶ αν ος ἐαν ς8. ΑἸά. δίαν. Μοίᾳ. καὶ πατὴρ ος ἐαν (ῆς, 
τηκιίοίς μι ανηρ) 32. χά ανὴΡ ος αν Ὗ]], Χ, τς, τό, 18, 10, ς2, 

ς3, ξό;» ς7, (9, 64, 72, 73. 74. 83, ὃς, 128, 120, 130, 131, 134) 116. 
Οσιρὶ. [ἐΡί. (ας, Νῖς, δίαν. Οὗτος. καὶ ανϑρωτος ος ἂν ς(, ςζ, 
ς. εἰ ἔς, ἰοἀ καὶ ἄνθρωπος (Ὁ Χ ἴῃ οπιεγβές. πιίμοτε, Αἰεχ. ἄσηοφ 

φιὶ (ορ.  μγυν.) τιν γ. Χ, τς, τό, 18, ς1, (4. ἐς, ςὅ, ς7, 59, 
4, 73, 73» 74778ν 8ξν 128, 130, 131) 13. 136. ΑἸεχ. ρ΄, αὖ- 
τοῦ) α επ, ἀκαϑαρσια) «κ. αὐτοῦ μτίπιο, (οὰ ἀντοῦ Ῥοίξε 
ὀεϊείιπι, 1]. ἄσχημ. τὰ αδ. αὐτοῦΞ) , τοῦ ἀδιλφοῦ 136. , τοῦ 
108. ἡπγρμκωώνφ ἰαπῖυπι Το. αγρένναΐο ἐκίπε ἤγαγι: ον. Αταὺ. τ. 

2. 3.- φαομίαν Ὀεπετηὶϊαῖς Οεοῖ. ἅτεκν. ἀποϑ.} α 72. ἄἅἄτεκν. 
ϑανπναι (οπιρὶ, εἐσοναι πιᾶγρο ὃς, εἰ (ρείπιδ τὩδηυ} 1320. Αιπε λίδεγὶς 
Ἔγζο κοογίενν ΑταΌ. 1. 2. 

φυλαξαφϑι) φυλαξισϑε Χ, τς, 18, τῳ. ςς, ςό, 64, 71, 
52, 74, 7γύ, τοό, 110, 134. (οαιρὶ. 1ἱρί. ΑΣιη. 1. δἰΐᾳφυε. Απτῷ. Ἑά, 

φυλαξισϑαι 82. φυλαξιτε 10, 1ο8, 118. πάντα͵} α Ο(οπιρί. 
προσΊαγμ.}) χριματα 130. καὶ τὰ χρίμ.} καὶ τα δικαιωματα 
19, 1ο8, ε18. καὶ τα ὠροσταγματα 110. χρῶ σαντα τὰ ἄς. 

ΝΠ, τς, τό, 32, ζ2, 53» 54.» 46, ςγ, 48, (9, ὅ4, 73, 74. 74» 128, 
129) 130, 134. Οοαιρί. ΑΙ4. Ολς. Νὶς. δίαν. ὥς, δὰ πάντα ἱπ 
εἰδγαᾶς. πίογς, Αἰσχ. τὰ ηχριξωμαίδς (ἢς) ὃς. τὰ κρίμ. μου 
καὶ ποιήσ. αὐτὰ] 2αείεἰἰ; ο΄απία 7ναάϊεία πες Ατδὺ. τ. 2. καὶ χοι. 

αὐτ.} σφοιεῖν αὐτὰ Αἰεχ. α Ἀπ). 1. ποιήσετε) Φοιησεται ἢς. 
ποιησατε ς7, 111. αὶ μὴ] Αὶ κοη δῖαν. Οὗτος. α μὴ Ατγαι. τ. 
αἰΐφυς. Απῃ. Ἐά. φροσσχῦ. ὑμ.) προσωχϑησει υὑμ. ([ς) ᾽ς. 
ἐπιξαλὴ ὑμὴν ΤΑΛΓΖῸ ρείλ τᾶ 130. επιδαλη πηδῆρο ὃς. αἀπὸ- 
ξχλη, ἐξολοϑρευσει πιᾶγρο Χ. ὑμῖν] υμας 11. ὥς πιδῖρο ὃς. 
ὑμῖν ἰῃ ςλγδέζ. πιίποῖς ΔἸοχ. ἐπ τῷ 8ϊδν. Μοίᾳ. εἰς ἣν] 440- 
πίασε 'π ἐΐανε (ορικ. ἐγὼ) α ΧΙ, γι. ΑΙά. Οεοις. εἰσάγω) 

εἰσχγαγω ς3, ξ9, 131. Ὡροσαγω 118. ἐκε}} 58. Θεοῖς. 
Αττη. 1. αἰΐφυς. Αττο. Ἑά. κατοικ.} τοῦ κατοικ. ςῳ, 74) 7, 
1ού, 134. 

ΧΧΙ]. ἐχὶ] ου μη ςς- κιρ, ζ4, 58, 74. 74, τού, τοϑ, ε18, 
134. τορεύεσϑε} τπορευσισϑὲ Χ, τς, 18, 19, 32, 52) (49 57, 48, 
64, γ4. γ6, ι18, 110, 131. (οπιρί. 1Δρί. ὅλι. Νῇος. Απῇ. 1. δἱϊὶ- 

4ιε. Αγηι. ΕἘά, πορευσησϑὲ ςς, 71. τοῖς νομὲμ.} τοῖς νομοις 

19, 53, 48) 71, 108. εν τρὶς νομιμ.. 32) 74) 76, ἑρό, 129) 134. 

; 

ἐ 

,ϑίαν. Μοίᾳ. - - ἐροὸ Ατηι. 1. αἰΐηυς. Αγαι. Εά. 

Καὶ ἔσεσϑέ μοι ἅψιοι, ὅτι ἐγὼ ἅψιός εἰμι Κύριος. ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὁ ἀφόύρι-- 

Οστηρὶ. ϑίαν. Οὗἶγορ. ὧν ρεσιμίτς ει οἰδεδές. πηποσς ΑἸεχ. ἐν τοῖς 

πιμἝασμενοις τον ἐϑνους πιδῖρο Χ, ὃς, εἰ (ρείπηὰ πιλῆυ) 1395. μέεκκν- 
“ἰκπ ἰνβήπία Αἴστ. τ. αἰφυς. Αγτη. Εα. ἃς) α ζῳ, )ς. ϑίαν. 

ων 12. ἰξαπ.]) ἐγὼ ργεπιπυηι Ν]], 10, ς4» ς8, 7ζ. 1το8, 118. Αἰά. 

ἐξαποξέλω 535, ς 3) 
ζ9, 73. 82, 128, 111. Οοπρὶ. Αἰεχ. δίαν. Μοίᾳφ. ἄτην. ι. αἰ ᾳυρ. 

Αγηι. Εα, ἀφ᾽ ὑμ.} α διαν. Οἴτζορ. ταῦτα τῷὸό.} τ- ταῦτα 
ΧΙῪῚ τς, ζ9ς. α ταῦτα ζ4. ἰοδιλ. αὐὖτ.} εοδελ. αὐτοῖς 32, 72. 
ὠργισϑὴν πιλτσο Χ. [ωὡἱρί. ἰπϊετρομυμῖ ερο τι. 1. αἰφις, Ασιπ. 
ἘΔ. »νοΐαιστῦικπὶ πς διαν. Οἰἶγορ. 

ΧΧΙΝ. εἶπα) εἰπὸν ς3, 54. 7ς. ὑωῖν 15] «4 υο. ϑίδν. 
χληρονομήσετι] χληρονομησατε 11, τό, ςς. 74. 82, 131, 13... Οὕδι. 

Νιὶς. κληρονόμησητε {μγλίορῖ. εἰ γαλα χαὶ μελι ἢὶς ρεπιο ἀείςήρα 
ὀεϊεπίυε, τού. κληρονομάσωται (ἢς) 7ς. τ. γὴν αὐτῶν) Ἀ αὐ- 
τῶν Οεοῖξ. ἡγγαν ὁσας Αἴτα. τ. αἰήφυς. Αὐττ. Ἑά, καὶ ἐγὼ 
δώσω) φκαν» «]“ὐο Θεοῖς. ὑμ. αὐτὴν ἐν κτήσ.] αὖτ. υμ. ἐν κτ. 
Χ, ς3, ςό, 82. υιρί, δῖαν. Μοίᾳ. υμ. αὖτ. ἐν κληρω 32. α αὐτὴν 
)ς. κι, Οπιηὶδλ Οεοτς. Ὑγλν ῥέουσ.} γη τις ἐξὶ ρέουσα ΝΙΙ, Χ, 
ἐξ, τό, 18, 30, ς8, ς3, 46, ς7, ς8, 64, 72, 73. 74. 77.» 83, 8ς, τού, 
128, 129, 130) 131) 134. ΑἸά. 1ὶῥἑμ(. (ὑατ. Νς. γη ητις ἐπιρεουσα 

(ἅς) ς9. ἑσταν ἐκ φηα βκὶε δῖαν. Οἷἶσος. οἱ μεκ: τλπῖαπι Οδοτρ. 
γάλα καὶ μέλι} μελι καὶ γ. 72. δῖαν. ἐγὼ] το μἔισε Θ οτσ. 
Ασπῃ. τ. διίφυς. Ασιι. Εά. ὃς διωρ.) ος διοριζομαι 73. ος δὼ- 

ρησα (ἔς) 82. ος ἀπολωρισα (ῆς, Λ᾿ ρέο Δ) 32. ο διορισας 10, 74, 
γ6, τού, τοϑ, 118, 13ς. δαν. Μοίᾳ. ὃς ἐξήγαγε εχργπις Οὐορι. 
απὸ τ΄. τῶν ἰ9ϑν.})] . ΑἸ. 3. 

ΧΧΝ. αὐτὰς} ἑαντους ΝΠ], ΧΙ, 18, το, ς8, ζ9, 72, 82, τοϑ, 
ε18, 129. (οιηρί. ΑΙά. 1,εἸρί. δῖαν. εαυτοις 30, ς4, 74, γό. 

τοῖς 134. α 75. Αγαδῦ. 3. τον Αγδῦ. 1ἵ. 2. (εοῦξ. απνίέπια; υοῆνα: 

Αγῶ. 1. δἰϊΐφυς. Ασπὶ. Εα. τῶν χτῆν. 1 -τ-τῶν χτην. 29] α αἰζο- 

υἷγ2 εἰ ας ἰἰα ἰπιετ)αοςωζ ς0. τῶν κτὴν. 15] τχντῶν τῶν κτ. ςβ. 

καϑαρῶν 1") ἀκαϑαρτων 30, ς3, «6, ς7, 73, 74. 82, ὃς, τού, 118, 
129, 130, 134. (ὑλι. Νίς, ἄναμ.. τῶν χτ. 2] α ΧΙ, 19, ξᾷ ςς, 
γ1, 73. τού, τοβ, 118. α τῶν χτηγῶν ις, 6... Οοπιρὶὰ Αἰά. ϑ8ιαν. 

Οἴἶτος. Αι. τ. αἰύφυς. Απῃ. ΕἘὰά. τῶν κτην. Ὡποὶς ἱποίυάϊτ ΑἸδχ. 
α ἄναμέσον Οεογρ. τῶν ἀκαϑ. 15]. τῶν Οοπιρὶ. Απῃ. 1. δἱϊ)- 
4ᾳυς. Απτι. Ἐ. ὀἶκαϑ. ι"--όκαϑ. 25} α αἰκεγυῖγ, εἰ φυας ἰἰς ἰηϊοῦ- 

Ἴδοειῖ 19, 44) 7ς- Οεοῖζ. ἄἀκαϑαρτ. 1] μὴ καϑαρὼν ΝΊ]Ι, ς8, 

72. Οεστρ. χαϑχρων 30, ς3, 56, ς7, 73, 74. 82, Βς, τού, 128, 120, 
110, 134. (αι. Νιὶς. διναμίσον 3.}] α 1Π|, τ΄ο6. μαδεῖ ἰι ςδιδ- 

ταξὶ. τοϊμοες Αἰεκ. τῶν καϑαρῶν 2] τῶν ἀκαϑάρτων Αἰεχ. κα τῶν 
Αγαι. 1. αἱΐφυς. Απῷ. Ἑά. ἀκαϑάοτων 2.1] καϑαρὼν ΑἸεχ. 
Δ] οὐ μὴ τς, τό, 30, 32, 73») 77, 8ς, 128, 130, 131. (Δ, Νῖς, 
βϑδελυξετι) βϑδελνξητε τό, 32, 64, 73, 130, 131. (αι. Νίς. ϑ8,δν. Οὐ. 
Ὸζ. βδελυξισϑαι ἡς. βϑδιλυξισϑε 59. πᾶσι τοῖς ἑοπ. τῆς γ.) 
τοῖς ἐρπ. σι (ἡ, 75. κασι Οορι. ΑΓΩΡ, 1. τοῖς ἑρπ.] οἷς 

ἐξερπων αδαμα (Τεοὐοί.) πιᾶγρο Χ, ὃ ς, εἴ (ρείπιλ τλῆ) 130. ὥς εἴ 
πᾶγρο ἰἱρ. ἃ) α 1Π. μαῦος ἴα οἰαγαᾷξ. πΐμοτε Αἰοχ. ἐγὼ] 

α 1φν τό, 30, ς3,) 66, ς7, ς8, 595) 64, 73» 77» 85, 128, 120, 131. 
(ορὶ. ὕλι. Νις. ἀφώρ.) -ἰ ἐϊα δῖαν. Οἴτορ. ὑμῖν] νωιν 
ἐινγαι γα. κα ϑἷαλν. Οἴτοζ. 

ΧΧΥΙ. μοι 1} α 1» 55. ἐγὼ ἀγ. εἶμι) χγ. εἰμι ἐγὼ ις, 
τοό. Απῷ. :. αἰϊΐᾳυς. Ασῃ. Ἐ4ά. μαμδμ με, ἐρο βθα' Οεοτρ. 

ἐγὼ ἅγ.} α ἐγὼ 77, 134. κα ἅγιός Αταῦ. 1. 2. ἀγιος ἐγώ τό, 30, 

43, 54) τό, ς7, 64, 73, 75» 82, 128, 120, 130. ΟοΙηρί. εἰμι} 
ΧΙ, τό, 30, ς3,) 45) 5, ς7) ὅῳ 73, 77» 82) 8, 128, 129, 13:1. 

ἄν- 



: »ὺ 

᾿ ε “- 2 κ 7 ζω 9 [) ζἪἘ »᾿ 
σας ὑμᾶς ἀπὸ πσάντων τῶν ἔνων, εἶναί μοι. 

ΔΛΕΥ͂ΓΤΊῚ Κα) Ὸο Ν. 
ἘΕΦ, χχ 

μυϑος ἢ ἐπαοιδὸς, ϑανάτῳ ϑανατόσθωσαν ἀμφότεροι, λίϑοις λιϑοξολήσειε αὐτῆς, ἔνοχοί εἰσι. 

9 » 3 φρὰ φο ᾽ Ι͂4 9 Ῥ» ᾿ ὃ »0 ϑ Σ Σ ἌᾺ 29 ρ 9 ΄ »“,.»»ὕ ϑ 

αὐτές" ἐν ταῖς ψυχαῖς ἃ μιαγϑήσονται ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, ᾿Αλλ᾽ ἢ ἐν τῷ οἰχείῳ τῷ ἐγγιζὰ αὖ- 
τῶν, ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ, χαὶ υἱοῖς χαὶ ϑυγατράσιν, ἐπ᾿ ἀδελφῷ, Καὶ ἐπ᾿ ἀδελφὴ πταρϑένῳ τῇ 3. 
ἐγΠζόση αὐτῷ, τὴ μὴ ἐχδεδομένη ἀνδρὶ, ἐπὶ τότρις μιανϑήσεται. Οὐ μιανθήσεται ἐξάπινα ἐν τῷ 
λαῷ αὐτῇ εἰς βεξήλωσιν αὐτοῦ. Καὶ φαλάχρωμᾳ καὶ ξυρηϑήσεσϑε τὴν χεφαλὴν ἐπὶ νεκρῷ" χαὶ 5 
τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ἃ ξυρήσονται" χαὶ ἐπὶ τὰς σάρχας αὐτῶν αὶ χατατεμδσι» ἐντομίδας. 
ἽΑγιοι ἔσονται τῷ Θεῷ αὐτῶν, χαὶ ἃ βεδηλῴσαυνσι τὸ ὕγομῷ τῷ Θεξ αὐτῶν" τὰς γὰρ ϑυσίας 6. 
Κυρίου δώρα τῇ Θεοῦ αὐτῶν αὐτοὶ ποροσφέρονφι, χαὶ ἔσονται ἅγιοι, Τυναῖχᾳ πόρνην καὶ βεδη- 7. 

Γ(οσιρὶ. ΑΙΔ. , ρήπιο, εὰ εἰς Πιρεδίςειρε. Π. α φυσαῦδ, πάτπῃ της 
ἱποϊυάϊς οοὰ δαάϊτυτη δ Ἑαϊΐοσο, (αὶ. Νίς. υποὶδ ἱῃοϊυάϊε Αἷεχ. 

Κυρ.} ερο 2ονπίπες ΑΥΔΌ. 3. ὁ ἀφόρ.) α ὁ ξ9. φυὶ μᾷτεραυὶ 

δῖαν. Οἴἶγορ. Θεοῦ. Ασῃ). τ. δυο. Αἰτῃ. Ἐθ6. ὑμᾶς}. Οεοζγα. 
απὸ] εάὐμεει: τος ἐχ “Ἔξ )ρίο εἰ ες Ο(οριῖ. ἐϑγών)} - οεβγ κε (4ς) 

Οεοι. μοι 2] ἐμοι ΝΙ], ες, τό, 18, 32, ς2,) 44) ς7, 64) 74» 

γξι 77,4 τοῦ, 118, 128, 131) 134. ΑΙεχ. {ἱρύ. (δῖ. Νὶς. ἐν ἐμοι π᾿ 

9. 
ΧΧΥΠ.. Καὶ)  Οεοῖρ. ὃς ἂν γίν. αὖτ. ἐγ. ἢ ἐπαοιδ.} εχ- 

φήμπιυς ἐν ᾧ γένηται ἐν αὐτῷ ϑιλητὴς ἢ γνωρὴς Αἰῃ. 1. αἰίφιε. 

Ἔἐχρσιηἶς εδάεπ), ὨΠΠ αυοὰ α ἐν αὐτῷ, Ατη;. Βά. ἄν} ἐὰν τό, 32, 
4, 75. Ογτγ, ΑἹ. ἱ, μασῖε ργίγηα, 18 ς. αὐτῶν} εξ ὑμὼων ςζ. εν 
αὐτὼ 54. 81.) 120. ἀντῶω 1ς; 68, (90, 64) 729 128, 1326. ἐκ ἐδ; 5ἷδν. 
Οἶτορ. «ὁ ἐπε δῖαν. Μοίᾳ.  ἐγίαςρίμ.} εγίαςριμυϑης .9. 3ε- 
λητῆς πιᾶγρο Χ, βς. ἢ ἐπαοιδ.} ἢ γνωρὴς πᾶτρο Χ. ϑανα- 
τάσϑωσαν} ϑανατέσθω (γε. ΑἹ. ]. ς. Οορξ, Ατπι. 1. αἰϊΐαυς. Απη. 

ἙἘΔ4. ἀμφότ.} , ΧΙ, 16, 19, 29, 52, 54) 56, ς7, 73» 74» 75» 70» 
27, 82, 8..,) ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 111, 134) 126. (δῖ, Νῖς. Ογτ. 

ΑΙ.]. ς. Οορῖ. Απῃ. σ᾿. αἱϊίψις, Αγῃ. Εα, λίθοις) α τού. ἐν 

λιθ. 32. Ογτ, ΑἹ.]1. ς. οἱ ἰαρίαϊόμε Αταθ. 1. 4.3. λιϑοβολήσεε)} 
λιϑοξολησατε 11, Χ, τς, τό, 18, ς4) 56, τύ, ς7, 64, 73» 74ν 75» 84) 
τού, 1τοϑ, 118, 114. ΑἸεχ. ἱρί. λιϑοδοληθητωσαν ς31. λιθοδολη- 
ϑησετε 9. αὐτοὺς} α 7γ4. αὐτοι ς1. αντοις (ἢς) 18. ἕνο- 
ΧΡ.) ἀμφοτεροι ἐνοχοι 72. φιοπίαν ῥτατηϊυης Οὐορῖ. εοῦ. φαο- 
πίαμε νιμογέλς ργαταϊτυηῖ Αἰ. 1. αἰΐᾳφυθ. Ασπὶ. Εὰ. -ἢ ἐπα Αχαδῦ. 
Ι. 2. 

Ι. Καὶ 1.1, Απη. 1. αϊΐφυθ. Ασπι. Ἐὰ. τρ. Μωυσ.}] τω 
Μωυση 16. εἐννι Μοίς Αστι. τ. αἰΐφις. Αἰτῃ. Ἑά. λέγων) α1ζ, 
τό, 30, 329 29 τό, {7,9 71, 73) 7790 128. Αἰά. Οἱ. Νίς. Οορε. 

ΑΓΔΡ. 1. 2. 3. 8ιαν. Οὐἶζγορ. εἰ σε Οτογρ. εἶπον] λαλησον 

72. τοῖς ἱερ. τοῖς υἱοῖς Ααρ.] τ᾿ υἱοῖς Α. τοῖς “εβ. 53) 54γ 75» 84) 
τού, 134. (οριί. τοῖς ἱερ.} α 72. ΑΓΔ. 3. δωσε (ποετ φεδως 
Ατπγεηὶ (οὐά. αι! Αππῃ. Ἑάὰ. τοῖς νιοῖς) ατοῖς ΧΙ, τς, τό, 

30, 57.) 58, ζ0, 64, 77. ὃς), 1οϑ, 128, 129), 130, 111. (Οοιῃρὶ. (δῖ. 

Νῖς. οογαμι βἰιε Ααππ. τ. ᾽Ααρ.} Ισραηλ 72. καὶ ἐρ. τρ. 
αὖτ. α τοό. τρ. αὐτ.} αντοις 64. δῖαν. Θεοῦ. Απῃ, 1. 311}. 
ηυςε. Ασῃηι. Εὐ. ἐν ταῖς) ἐπὶ τ. κ4,), 74) 7, 847) τού. κα τοῖς 
Ατῶῦ. :. 2. φιονίασε Ὀερετηϊ τὰς Αἰτηεπὶ (οὐά, αἰΐφυ!. Απῃ. Ἑά. 
ἐν τ. Ψ. ἰὶ μιανϑ.] οπιπὶς ἀπίσια ποπ εοπίαηείπαδμην Οορῖ. μίὰν- 
ϑήσονται) μιανϑησουσιν 19. μιανθησισϑὲ 1Π|| ςς. μιανϑήσονται 
ἴη οἰαγαέϊ. πποσε Αἰοχ, ροϊμαιίμὶ δίαν. Οἴτορ. ἐν τῷ ἴων. 

δέκ: οὐτὰ ἀἰοιΐο Αγαῦ. 1. 2. αὐτῶν} α ϑ8ἷανυ. Οἴἶτος. 

11. ᾿Αλλ᾽ ἢ ἐν] αλλ’ ἔπει (ῆς, εγαῖ ἴῃ ἀγοβεῖγρο ἑογίδῃ αλλ᾽ ἐπι) 
ς4. αλλ᾽ ἡ ἐπι 7ς. ἀλλὰ ἐν ἐχρεπιϊε Οορῖ. αμΐ ἐπ Αὐπι. 1, 8}1}- 
4υε, Απῃ. Ἐά. τῷ οἱκ.} εορπαιῖς Ἡϊετ. τῷ ἔψ[.} φιὶ ἀρῤγο- 
ρίκφιαμε Ηϊεῖ. ργοχί πεῖς Αὐτὴ. 1. αἰΐαιε, Αππῇ. Ἑά. αὐτῶν] 
τοδὲΨ ϑἷαν. Οἰξορ. τσατρὶ] Ὑ σας Ατδθ. :. 4. τσατρ- καὶ 

μητρ.} μητρ. και. τσατρ. 72, τοῦ. Ηΐεγ. καὶ 1] η 18. ΑἸὯῦ. 
1. 2. 5ἷδν. Οἴτοζ. Απι. :. δΐψυς. Ασπὶ. Ἑά. μητρὶ] ἐπὶ μητρ. 

Χ, τς, τό, 18,30, 32) ς3, 54) ς6, ς7γ 64) 73» 742 70» 8.» τοϑ, τ18, 
128, 130, 131,134. (σπρὶ. ΑἸ΄. Αἰεχ, 1ἱρί. σαι. Νίς. Αγβρ. 1. 2. 

“ ἀντον 19. τοβϑ, 118, (οπηρὶ. χαὶ 29} α (9. ἀπε ΑτδΌ. 1. 2. 

δῖαν. Οἴτορ. Αστη. 1. δἰϊϊφις. Απππ. Βὰ. υἱοῖς] ἐπὶ νους (ἤς) 18. 
ἔπι υἱοις ΨΙΙ, Χ, τς, τό, 19, 10, 36) ς85 5) (6, 7. 8, ς9, 64, 72, 
73»ν 74, 27» 847 ὃς9 Σού, 1ο8, 118, 1.8, 149, 110, 131.) 134. (πρὶ. 

ἈΠ. Αἴεχ. 1ἰρί. (αὶ. Νίς. Ηδϊευ. Αγαῦ. ἱ. 2. καὶ 3] δαὶ 
Αὐτὰ. 1. αἰυς. Αγπὶ. Εδ. ϑυγατρ.} ἐπι ϑυγ. 30, 38, γ4, 8ς, 
129) 130, 134. (οπΊρ]. Αἰεχ. (ατ, Νίο. ϑϊδν. Οἴἶγορ. Ασῃηι. σ᾿. αἱ"- 

4ιε. Ατη). Εά. Ἢ ὦ. Αγ. σ. 2. ἐπ᾿ ἀδελφ:} καὶ επ᾿ αδ. 

ΧΙ, γ2. Οὐοπιρί. Ηἰετ. Αταὺ. 1. 2. δίαν. Οἷἶτοσ. ἀκ ἐκ “ αίγε 
Αστὰ. σ. αἰϊΐφυς Αὐπὶ. Ἐὰ. - ἐμ. ΑΙϑΌ. 1. 2. 
ΠῚ. Καὶ ἐπ α ἐπ᾿ Ηΐετ. ἀκέ ἱπ Ατπν. τ. αἰϊΐφας. Αστῃ. Ἐά, 

ἀἰδελφη} - αὐτου ΝΠ, Χ, τῷ») τό, 18, 30, 32, ς2, ς1) τό, ς7, ςβ, 

ξ9, 72. 73» 77. 829) ὃς) 108, 128, 129.) 130,)131. (πυρὶ. ΑΙά, 1,ρ{, 
(τ. Νίς. Ηΐεγ. Οορε. Ασαρ. 1. 2. δίδν.. ταρϑ.] τὴ τχοϑ. ς3, 
ς4) τό, ςβ8, 74.755 δῷ τού, 128, 129) 134. τῇ ἐγ. αὐτ.}] τὴ μὴ 
εγῖ. αντ. ((ς) 18. α Αἴᾶθ. 3. τῇ μὴ ἐχὰ.} τὴ μὴ ἐχδιδομ.. ζ0. 

ταρθενω τὴ μὴ ἐκδεδ. ςς. τῇ μὴ ἐγ[ιζούση ΑἸεχ. α μὴ ς7. κα τῇ 
8|αν. ΝΜοίᾳ. εἰ φια ποι ἰγάία εγὶε αεοτς. ὀ ἰνδρὶ] ανδρα (Βς) 
τού. μιανϑ.} α 43. Οοπιρὶ. μιανθησονται 29, 54) 74) )ς, γὅ, 
84) τού, 134. ΑἸά. μιανϑησεσθαι 11]. μιανθήσεσθε ςς. μιανϑή- 
σεται ἷπ οβαγαές. τίποτις ΑἸεχ. μροϊϊμαίων δῖαν. Οἴτου. - ἐϊς 

Αὐπι. 1. δΐαυς. Αἰπς Εὰ, 

ΙΝ. Οὐ μιανθ.} , 111, ςς» ς9. αὶ ἴῃ τεχῖυ, ςἀ μαϊδεῖ τρᾶγρο, 11. 

Καὶ ἀνὴρ ἢ γυνὴ, ὃς ἂν γένηται αὐτῶν ἐγίκερί- 27. 

ΚΕΦ, 

2. 

4. 

χαὶ οὐ μιανϑησεται το8, 118. Ηΐϊεγ, ΑΥΑΙ. 1.2. 3. Θεοῖς. Ασα. τὶ, 
αἰἴχυε. Αγπλ. Ἐά. κ μιανϑησονται τοῦ, 134. 
οβαγαέξ. ταΐθογε Αἰεχ πχριδωμένα Βυς τείετε τπᾶγρο ρτίπια τηᾶπιὶ 
(ρειιμεῖ νεσο ἑοσῖε δά (ἂρ. χχ. 22) 130. 
αὐτῷ 15} 4. 19, ςτν τοϑ, 128. αὐτῷ 29] αὐτῶν 130, 131. κα 6ξ. 

ν. Καὶ 1 , ς8. φαλαχρ.} εἰς φαλακρ. ς8. Ατηιεδὴὶ (οὐαί. 

ἃἰαυϊ. Απῃ, Ἑά. ἀνίας ΑΥΔΡ. 1. 2. κα δίιαν, Οἴδοᾳ. Ασω. 1. 

ξυρηϑησ.} ἂς ἴῃ τεκει, δά ξυρηϑησετε πιᾶγρο ῥεΐπιὰ τορι, 18, ξυρισ- 
ϑησεσθε ζς. ἔξυρισεσϑὲ ἃς, ς4» 75- ἔνρησεσθε 64. τοπάεφεῖε δῖαν. 
Μοίᾳ. ἔξυρησεται 73. Αἰεχ. ξυρηϑησεται τό, ς;, 77, 130, 131. 
(δε. Νίο. οἱ ἢς ἴῃ τεχῖυ, 1οἀ ξυρηβησεσθε πιᾶγρο, ὃς. 
ΑΓΔΡ. 1.2. ξυρηϑησονται 53. ξυρησονται το, 74, 76, 84, τού, 
τοϑ, 118, 134. Απη. 1. δΐᾳυις. ταὶ. Ἐὰ. γαήανίμγ δῖαν. Οὔγορ. 

τὴν κεῷ.] αΑὰρ, εαρίμς Αταῦ. τ. 4. εαρίία ϑίαν. Οἴχορ. Ατηι. ι. 
αἰ ΐψις. Αττ. Εά. τυώγων.} -{ αὐτῶν ς4) ς8,)ς. ἔυρήσοντν.} 
ξυρήσεται 30. ξυρηϑησονται τό, 18, ξζ2, ς7, ς8, 71) 72, 73» 8ς) 131. 
(λει. Νὶς, ξυρηϑησεσϑὲ ςς. ἔξυρισϑησεσϑὲ το. γαάαπε 8ϊὲαν. ΟἿ. 
πος. τὰς σάρκ.} τῆς σαρκὸς τό, 32, ζῶ, ς 7) 73) 131. ὥσας 
τας σαρκας 128. ἐντομ.]} ἐχτομ. 2. 

ΝΙ. ἽΑγιοι) εἰ (απ! Αταῦ. τ. 2. 3. μά αηδιὲὶ Οεοῖρ. φκο- 

πίαμι (απ ὲ Αὐτα. 1. αἰἰσιο. Ασα. Ἐά, ἔσονται] δκι δῖαν. Οἵ. 

ἸΤΟΣ. βεξηλώσουσ.}. βεδηλωσωσ. 134. τὸ ὄνομ} πορείπα (ἢ) 
οὐπὶ ατςυΐο δίαν. Οἴτορ. τῇ Θ. 15] Κυριου Θ. τοϑ: Κύριε τὰ 
Θ. 19, 118. δυνεὶπὲ δεὶ σασα ἀποῦεβ ἀτίου 5 δῖαν. Οὗτορ. αὐὖ- 
τῶν τι" ---αὐτῶν 4] κα αἰκετιυῖγ. δὲ αιπα ἰϊβ ἰηϊετίασεης Απὕοο. ἴω ΒΙΌ- 
Ἰοιμ, ΒΡ. Ρ. 1214. τὰς γὰρ ϑυσ. Κυρ. δῶρ.} οδένμπι ερὶπε πεκπέγα 

4: (αεγίβεία φμς βιπὲ ΑΥὐαρ. 3. φμοπίανκ (πεν βείμ δς. Αἰτῃ. 1. 8111- 

φις. Αγ. Ἑά. Κυρίου] τὰ Κυρ. τό, ς4,) 75. 84. τοῦ, 134. τὰ 
Θεου γ4ᾳ4. Κυρίῳ Απεοςξ. 1. ο. Ατὰρ. 2. Ατηι. χα. αἰΐαις. Απῃ. Ἐά, 
δωρα} α το. Απὔοςῃ, 1, ς. Ηεΐγον, εἰ δοπεπ Ααβῦ. 1. 2. ἀὔρπειρε 
Ατπι. :, αἰΐᾳφυς Ασπι. Ἐά, δι τὲ Θ. αὖτ.) του Θ. αὐτ΄. δ. ςς. 
του Θ. 25] τω Θεὼω 129. Οοιηρὶ. Απέοοξ. 1. ο. Αγαῦ. 3. τοῦ 
Θ. αὐτ. 25] κα 19. Ηείνεἢ. αὐτοὶ] αὐτοῖς (ῇ) )ς. ἐρς Ηείνοι. 

τοροσφέοισι}) τροσοισουσι 18. ταροφέροσι (οταρὶ. προσφέρον]αν (3ϊ, 
Νις. οϑονσε Ἡείγοῃ. ἅγιον 4] ἐϊ]ὲ (ακὶ Οοοτε. 

ΨΙ, Γυν.} εἰ: γνικϊίογενι Ατάδ. τ, ἃ. 3. Οοςσ. «ύρν. καὶ 

βεξηλ.} πόρν. καὶ ἰκδεθλημένην ΟΥἶξ. ἰδ, 64... καὶ δῖαν. Οδτορ. 

δ μιανϑήσεται Ὁ 

ἐξάπινα) α ἴοσῖε σεοσσ. ἡ 

Τομάϊγοί .... 

ΧΧΙ. 
ΚΑῚ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, εἶπον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρῶν, καὶ ἐρεῖς φρὸς τ. 

.“. - 

4 [οὶ 
"κι 



ΔΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

λωμένην ἃ ήψοπαι, χἀὶ γυναῖκα ἐχδεξλημένην ἀπὸ ἀνδρὸς αὐτῆς, ὅτι ὃ ἅγιός ἐς Κυρίῳ τῷ Θεῷ 

8. 

Ὁ. 

10. 

11. 

Σ2.- 

13. 

14. 

αὐτοῦ. 
ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτές. 

Καὶ ἁγιάσεις αὐτόν" τὰ δῶρα Κυρίου τῷ Θεὲξ ὑμῶν ὅτος πἰροσφέρει, ἅγιος ἕςαι" ὅτι 

Καὶ ϑυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν βεδηλωϑθῆ τῇ ἐκχπορ- 
γεῦσαι, τὸ ὄνομα τῇ “πατρὸς αὐτῆς αὐτὴ βεξηλοῖ, ἐπὶ τουρὸς κατακαυϑήσεταίι. Καὶ ὁ ἱερεὺς ὃ 

ζ΄ 9 Ά ἰδ φῸ 9 »Ρ6 ρῬ ̓  ξφΖ΄ ϑ ει Α., Α, ΦὋ 55 4 ρ᾿ ρο Ν, 

μέγας απὸ τῶν ἀδελφῶν αυτὰ τὰ ἐπιχεχύυμενγου ἐπι τὴν χεφαλὴν τοὺ ἐλαίου τὰ χρίιςὃ χα! τετε- 
», : ᾽; »’ Ε] ᾿ Α 

λειωμένου ἐνδύσασϑαι τὰ ἱμάτια, τὴν χεφαλὴν οὐχ ἀποκχιδαρώσει, χαὶ τὰ ἱμάτια ἃ διὰῤῥήξει, 
" ων ΦΘ  ρ»ο., 3 

Καὶ ἐπὶ πτάση Ψυχῇ τετελευτηχυίᾳ οὐχ εἰσελεύσεται, ἐπὶ πτατρὶ αὐτοῦ ἀδὲ ἐπὶ μητρὶ αὐτῷ ἐ 
Α4 ᾿ “"»» ἰφι ε φ΄ ϑ 3 φ "Ἢ 3 φ  ε ᾽ ς ΡῸ ἰφἷ 9 φ0 

μιανθήσεται, Καὶ ἐχ τῶν ἅγίων ἐκ ἐξελεύσεται, χαὶ ἃ βεδηλώσει τὸ ἡγιασμένον τῷ Θεδ αὕτου, 

ὅτι τὸ ἅγιον ἔλαιον τὸ χριςὸν τῇ Θεοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ" ἐγὼ Κύριος. 

τῇ γένους αὐτᾶ λήψεται. 

λήψ.} εαρίαπι δῖαν. Μοί. 
α ἴἰπις εἴ ηυα: 115 ἱπιεγαςεπῖ 19.) ς2. καὶ 2] 

αΑ Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, ς3,) ς7, 64, 73γ 77ν 8ςν 128, 110, 118:. 1 ρί. 

γνναῖκα 25} κον ζαλίζπί μενδίεγον ΑτδῸ. τ. 2. ἰχδεδλημ.} εχδε- 

ξηλωμενὴν τό, ς0.,, 74. ἀπὸ) νπο Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 30) 32, ς 1») 
(4. ςς, τύ, ς8, ς9, 6.4, 73. 77» 82, 8ς, 128, 130, 131. ΑΙά, 1 ἰρί. 

(λι. δῆς. γε. ΑἹ, ἱ, ρμᾶπε γεπια, 41:1. ἄνδρ.) του ανδρ. 74. 
αὐτὴ:} Δ ου ληψονται Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 29, ζῴῳ, τ» 37, 64, 73; 
74. 73. 84. 8ς, τού, 1ο8, 118, 128, 130, 111, 134. (ὐοπιρὶ. Αἰά, 

[ρ΄ λει. Νὶς. Οντ. ΑἹ. 1. ς. Οοριῖ. Οεογς. Αἰτῇ. 1. δίϊᾳυς. 
Αταν. Ἐ4. - κ ληψονται γυναῖκα ς8. -Ἐ πον εαρίαπ! δῖαν. ὅτι] 
Α ΠΧ, ι8, τς», 4.8, γ1. Τρ, ἁγιός ἐρι} αγ. ἐρχὶ το. αγιον 
ἔσονται 5. μικῆὶ μινι δῖαν, Θεοῦ. - οτι γιὸς ἐγὼ Κυριος 9 

Θιος πμὼν (()ς) ο αγιάξζων αὐτοὺς τς. ΝΙ4ς ἤπεπι ςοπηπιδὰ5 8. 
Κυρ.)] τω Κυρ. ΠῚ, Μ11. (στρ. δομείπα: ουπν ἀπὶςυΐο ΑἸ2Ρ. 1. 4. 3. 
τῷ Θε2] α τῷ 0, δεκ εὐτὴ ἀπὶουΐο Αγαδ. 1. 2. 23. 

τῶν «8. δίαν. (ὐέοῖζ. ποβτγάν (ῃς) Ατηι. ε. 
ΝΠΙ. Καὶ ἀγ-. αὖὐτ.}).. 19. Οδοῖζ. α καὶ Ατῦ. :. 2. ,απες- 

ΜῈ ἐγρο στ Ατδῦ. 3. ἁγιάσεις) ὥς εχ ςοττ. ἰξὰ αγιᾶσει ρεΐπιο, 
ό4. αγιασει τς, ςςνγ 74 76, ι18, 128. “απ δἰ βεαόἠ Αταν. 1. δἱιὶ- 

ες. Ατγην. εἰ ἧς ἰῃ ὑπο ἰοςο, (οὐ (σηδιβεαόὶε ἰλ αἰο, Αὐφ. 

ἀγιάση Αἴσχ. αὐτόν] ἀντῶς ς8. εαυτὸν 128. σπίσισιε ΑΓπι. 1. 
αἴϊᾳυς. Απι. Ἐώ. τὰ δῶρα) τα γαρ δ. ς4, ς8, γ4, 75», τού, 
108, 118,.134. (οιπρί, ϑίαν. Οἰἶτος. Αγαῦ. 3. Θεοῦ. Ασγιπ. τ. 4}}}- 
ἥυε. Ατγην. ΕἘά. οτι τοὺς ἀρτοὺς ᾿ΠΔΓΣῸ Ρεπια πιλὴυ 130. εἰ εἰοκα 

ἍτὩΡ. :. 2. Κυρίου) α Ιοβ, 118. τοῦ Θεὰ) , τεῖ!. ἅὅτος 

τρ.] αντος τῦρ. ς4. 75. αὐυτοι τροσφιροισιν ςΞ8. οντως πρ. 30, ς9. 
ἅγιος .") εἰ (απ, νιαῦ. 1. 2. Οδοῦῦ. ,μικῆκ ἰψίμωγ Αταὺ. 1. 

ἕςα.} ἐγιν 1, γι, 72. Αὐζ. εσονται ξζ. «τὴ ἰδὲ Αταῦ. 1. 2. 
ὅτι} αὐὐπ. ἴφᾳ. 111. , ὅτι (σοπιρί. ἅγιος ἐγὼ] ἐγω αὙ. ςζν 
130. εγ2 Ἐμὲ ἄγ. 4, 74, 84. τού, 134. Οδφονγ. εἰμι {υρτγαίςεῖρι. 
3.  ἐμώχολμια ϑλν. (εκῆμ (εν ἐζο Αττῃ. 1. δἰϊφις. Αγηι. 

ΕΔ. "πόδες ἐχο, “ζο Ατδῦ. 3. Κύριος Ἔ ὁ Θεὸς 128. Ἔ ὁ 
Θιος ὑμῶν 15, ὅ4ᾳ, τοϑ, 118. ΑἸά. δίαν. Οὔοῦς. αὐτάς) «οἱ 
ζορι. Ατῦ. .. 

ΙΧ. Καὶ) α 136. ἐὰν βεϑηλ. τῷ ἰκπ.) ΑΑὶ ἐπ ἀδονεϊπανίαπε ροΐ- 
μια μεσ Ἀπ. τ. βιδηλωθϑε) ἐκξιξηλωθη ΧΙ. εδληϑη ((ς) 
ςς. εἰσδιδηλωθη, [εἀ εἰσ εἴ δὐάϊυπι ἴαρτα Πἰπελπὶ, 11. τοῦ ἐχ- 

Ὁ οὔγ τ) Δω μτγοΐαπαιανι Ἀγωῦ. Ἱ.. Δ: 

χαὶ 2 -- αὐτῆς) 

4. “ὁ 

αὐτα) ἄὺύ"- 

πορν.] α 71. α τῷ 64. τις ἐκποθν. (ῃς0) γ2. -Ἐ αὐτὴν ςς, 74) 84) 
τού, 134. τὸ ὄνομα) , τὸ γι. αὐτης] α 77. αὐτὴ) 
αὕτη τό, 32, ς7, τού, 130, 121. (δῖ, Νὶς. δίαν. Οἴσοζ. κα :8, γ4, 

᾽ς. Θεοῖς. Ἀπῇ. 1. αἰΐᾳυς. Απτῃ. Ἐά., βεζηλο;]) ἐδεξηλωσιν ςς. 
ἐπὶ πυρὸς} ἐπι τὸ πὺρ 74, 84») 134. ἐπι πσυρος, (κὰ σὺρ [υρταίς ἦρε. 
4112 πιῆ, τού. ἔπι του πυρὸς 77. ἐν τσυρι ςς) 1οϑ, 118, Απῃ. 1. 

αἰ ΐφυς. Ατπι. Εά. χατακανϑ.} αὐτὴ κατακανϑ. ς1. 
Χ, τοῦ ἐπιχέχ. ἱπὶ τὴν κιφ.} τοῦ 129. ΟοιηρΙ. αὐτὰ Χ, 

18, 19. 54. 74) 75», 1ού, 1τοϑ, 118, 134. (οπῃρὶ. ρ΄. ΑτὰΡ. :. Δ. 
“Ἢ ἰάοπν ἰπ ςμαγαόϊ. πυίθογε ΑἸεχ. ὦ ἐπήχυθη ΠιΑΓΡῸ ῥΓΪΠῚΔ πιδηὺ 130. 
ἐμἱ αβιπε οἱ (πβετ ἐαρκί Αυσ. εμὶ ἰπξίμ μεν ἐκ ἐαραὶ δῖλν. Οἵ- 
τοῦ. ἐμίμς ἐπ εαρκνὶ ἰπΐμίαν εΠ Ἄττῃ. τ. δίΐαυς. πῃ. Ἑά. τὰ 

ἰλαΐε τὰ Χχρ.] τὰ ἐλ. χρίσματος 118. τὰ ἐλ. τὰ χρισμαῖος 19, τοβ. 
(περὶ. τὰ ἐλ. τῆς χρισίως του τλαιου (Ώς) Χ, 18. 1᾿ρί. τὸ ἐλαιον 
τῆς χρίσεως ς4, ς. ἈΠῸ. 1. αἰΐαυς. Απτῃ. Εά. οἶγανν απᾶὲὶ δῖἷδν. 
Οὔτοσ. απο τοὺ ἐλαιον του χρ. 84. ἐπ οἷοο «ἀγο Αὐυζ. τοῦ 
ἰλ. τ᾿ χρ- τ. τετελ.} αὐ κκδίοπε ροζεῆα (ορι. τιτελειωμ.} του 
τέτελ. 19. Οεοῦρ. τιτιλειομένων (ἔς) 7ς. τελειαμένου (δῖ. Νῖς, 
Ἔ τας χειρας 1ς,), 44) 5») 75- ΑἸ. τὰς χειρας αντου Χ,, 18, 

29.) 58) 9) 72) 74, 76) 84. τού, τοϑ, ειϑ, 128, 134. (οχρὶ. 1ἐρί, 

Οὗτος γυναῖκα παρϑένον ἐκ 
Χήραν δὲ χαὶ ἐκξεδλημένην καὶ βεδηλωμένην χαὶ πόρνην, ταύτας ἃ 

Αστη. στ. αἰβαις Ασπι. Ἑά, διαδεῖ εδάετῃ πιᾶγζο ἃ ρείπηδ τπαπὺ ΝΠ]. 
δοῦδεῖ ελεπι τπγβῸ ἃ ἰδοιηάλ τδηι 131. -Ὦ εδάετῃ ἰω ςμαγδές, πὶ- 
Ὡος Αἴεχ. ἐνδύσασθαι) ἐνδυσησϑὲ (ἢς) ς8, )2. τὰ ἱματια κι) 
αγιᾶ ΓΊΔΓΩΟ ΡεΓΔ τῆδῶὰ 130. τα αἀγια ἰπ ἴεπῖ τς, 16, 18. 19, 30, 

ς4, 43, (6, ς7,) 8, ς9, 64, 72, 73») 74. 76, 77, 82, 84, τού, τοϑ, 
118, 128, 131) 134. Οὐρὶ. ἃς αυοφὺς ἰπ ἴεχῖυ, ἰςὰ ἐματια (ᾳυοά 
τοῖς Λοιποῖς ἰδυυηῖ) τᾶσρὸ Χ. 1ἷρύ. “Μοίαπε συπὶ ἀττευΐο πη. 1. 

αἰΐᾳυε. ΑἸτῃ. Εα., τὴν χιφ. 25] - αὐτοῦ ς4,) 7ς; το. Απῃ. ζ{. 
αἰΐφυς. Αἰ. Ἑά. ἀποχιδ.) αποκιδαρωσετε γ4. απομιτρωσι 
54, 55) 71, 5ς. Μιτρωσει τηᾶτβο 8 ς, εἴ Ῥτίπβ δῆ 120. ἐκ ἀπο- 
κιϑαρώσει ἥτοι οὐκ ̓ αἀπομιτοώτει Ογν. ΑΙ." Ρατῖς Ρεπδ, 4321, εἰ ἢς 
οἶϊαι ἰτετι 432. Ἄλλος φνσὶν, ἐκ ἀπομιτρώσει, τηλγρο (δῖ, Νὶς. 

αποκαλυψεῖ πιᾶγχο Χ. 1Ἰρί. τὰ ἱματ. 2"} α τὰ 8... “Ἐ αὐτὸν 

Χ, τς, τό, 18, 30, 42, 53», ζ4. τό, ς7, 58, 49) ὅ4ᾳ, 72, 73» 74ν 75. 
579 84, τού, 1:τοϑ, 118, 120, 131) 134. (οχρί. ΑΙά, 1ἰρί. (δι. 

Νις. Αὐς. [μὸο Μᾶαζο. Αὐωῦ. 1. 2. 3. δίδν. Μοίᾳ.υ -Ἐ μίξιν ἴῃ 
Ἑδαγαῦν. πιποτς ΑἸεχ αὐτοῦ τπᾶτσο ρείπμδ πᾶηὰ 1. διαῤῥήξ.) 
παραλυσει Πππῶγρο ὃς, εἴ γεπ)α πιδῆυ 130. 

ΧΙ. στάση ψνχῆ τιτιλ.}) πασα:ς ψνχαις νεκραις ὃς. ἢς πιλτ- 
ἔο Χ. 1ρ΄. εἰ ἔς, πἰῇ φυοά ταῖς Ψ. μλθελι, ππΑΓρῸ γα ππᾶπυ 130. 

πᾶσαν ψυχὴν τετ."ευτηχυίαν Ῥδο ', (62, απαάση Αγηι. 1. αἰϊΐψυς. 
Αγ, ἘΦ. εἰσελεύσεται) εἰσελεύσῃ Ἠϊὰ. Ῥεὶ. οΙ(. ἐπὶ πατρὶ] 
α οὐπὶ 44. γ4. οὐδὲ ἐπι σατρι ξ31. « (ρὲ βαίνει Τεῖ. ΑΥΔῸ. 
1. 2. 3. αὐτῷ 1] α 1ο8. ἐδὶ} ἡ ς4) ςς, 75. Αγπι, 1. 411}. 
φυς. Αγηι. Εα, χαὶ ιοϑ, τ18. ( οπιρὶ. Τει. Αὐξ. Ηἴεν. ζορι. 

δίαν. Μοίᾳ. ἐπὶ μητρ.} α ἐπὶ Ηἴεν. αὐτοῦ 29] αυτὴ Χ. 
α 108. ϑίαν. Οἴΐτος. 4] οὐδὲ γι. ΑΧ. 1ἱρί 

ΧΙΙ. Καὶ ἐκ) καὶ ἀπὸ Ογτ. ΑΙ. , ῬΑ ΡΠΠΊΆ, 434. α καὶ ϑίαν. 

Οἴἶοχς. Ασπι. τ. αἰϊΐᾳυς. Ασην Εα. τῶν αγ.} του αγιάφματος 
πιλγρο ὃς, εἴ ρείπια πιᾶπυ 130. δχρείπιι τὰ οἰγιάσματος ΑΥ̓ΤῚ. 1. 
Ἔ ἡμας Αὐτπι. ᾿. αἰϊϊφυε. Ἀπ. ἘΔ. ἰξελεύσ.} εἰσελευσ. (ἢς) γ2. 
βιξηλώσω] -“ τοονομα 1], Χ, τς» τό, 18, 29, 30, 32, ς2, ς3, τύ, ς7» 

48, 59, 64, 72, 73, 74) 76» 77» 83, 84, ὃς, τού, 18, 129, 130, 131» 
134. Αἰά. 1{10΄. (δι. Νὶς. Οορι. Αταῦ. 9. δϊαν. Οἰτοχ. τὸ 
3). τοῦ Θ.} του Θ. τὸ γγ. (2. τὸ ἡγιασμ.} α τὸ 20, 57. τὸ 
αγιασμα ξ4,) ς. τι. τ. δἰἴαυς. Αττι. Ἐά, , αι ει αιοκεν, Ηϊετ. 
“ακῶιϊ οὶ διτὶουΐο δῖαν. Οἴτζος. τοῦ Θιώ ι"----τὸῷ Θεὲ 2] 
α ροϊεεπια εἰ ᾳυαε ἐς ἰηιεαςεηϊ ςο. τὰ Θεν 13} Κυριου του Θ. 
ς3. ατοῦ ϑίδν. Οἴτζος. αὐτὰ αντῶν 129. , 52. ὅτι τὸ 
ὧγ. ἴλ.) τὸ ἐλ. αγ. 73. ατὸ γ8. τὸ τῆς χρίσεως ρυεεηϊτεῖι (εχ 
τορρίως, εἰ δὰ τὸ χριςὸν ρετίμεῖ) ςς. Τὰνχριρὸν} τα Θεὰ (ἢς) ςς. 
τοῦ χριγου αὐτου 72. τῆς χρισιως ης. Ηϊες. (ορί. δῖον. Μοίῃ. 
Απῃ. 1. δἰΐαυε. στη. ΕἘά, τὸ τῆς χρισέως 74) γ6, 84, τού, 134. 

α Αγαῦ. 4. τοῦ Θεοῦ 4] παρα του Θ. ς8. Απη. Σ. τὸ σαρα 

του Θ. 10) ςζ», 74) 7)6, 84, τοό, 1τοϑ, 118, 134. Ατηγχεηὶ (οὐ, τεὶϊ- 
φυὶ. Απη. ΕἘά. « ἀντου ΝΙΪ, Χ, τς, τό, 18, ς3, ςό, ς), ςΒ, 64, 

53ν 77)» 8 ς, 128, 1249. (Οοτρὶ. ΑΙά. ἴλρί. (κ. Νίς. ὥορι. Ατδῦ. 
1. ἃ. ϑίαν. α ζῷῳ, 75. ἐπ᾿ αὐτῷ] εκ᾿ αντὸ (ἢς) 19, τοβ. -- ἐριν 
ςς. Απη. 1. αἰΐΐᾳυε. Αττι. Εἀὰ. ἐγὼ ἘΠῚ α Ν]. ὁ Θεὸς 

74. 1οό, 134. 
ΧΙ. Οὗτος) εἰ ἀΐς Αγαῦ. 1. 2. 3. γυναῖκα} α 1Π1|, ςς. 

α Ρῆμτιο, {εἀὰ ἐυρελίςτιραιϊ αἱϊὰ στωδωυε, 1. Παρεῖ ἴῃ οἰαγβέξ. πηΐποσε 
ΑΙεχ. ἐπ κχογεας Οεοῖς. ἐκ τὰ γῶ. αὐτῇ ἐκ τοῦ λαον αὐτοῦ 
19, ς7ν 1ο8, 118. παρα λαὰ αὐτὰ 130. “ὦ ργαπεπις ΑἸοχ. ἐχ τῷ 
ἑεροῦ γέν. ῬΗλὶο ἱ, ς63. « χέπεγε μων ϑὅίαν. Οἴἶτος. 

ΧΙΝ, δὲ} . Οεοιζ. Απη. 1. αἰϊϊψυς. ἄπο. Ἐ. καὶ ἐκβδε- 
ὄλημ.] καὶ βεδλημ. 18. καὶ βεβηλωμένην (ἔς) γ4. καὶ εδδιλυγμένην 
11. ,..9. ἰωθϑεῖ υἱ αὶ. [εἀ ἐχδεδλημένην ἰῃ οἰαταΐς. πύροτε, ΑἸςεχ. 

“ὦ, 

“ὦ, 



ΔΛΕΥΙΤΊΙΚΟ Νι 
ἘΚῈΦ. ΧΧῚ, 

λήψεται, ἀλλ᾽ ἢ παρϑένον ἐχ τῇ λαβ αὐτοῦ λήψεται γυναῖχα. Καὶ ὁ βεξηλώσει τὸ σπέρμα τς. 

αὐτῇ ἐν τῷ λαῷ αὐτϑ' ἐγὼ Κύριος ὃ ἁγιάζων αὐτόν. Καὶ ἐλάλησε. Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέ- τ6. 

γῶν, Εἶπον ᾿Ααρῶν' ἄνϑρωπος ἐ ἐχ τ γένες ὅ8 εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, τινὶ ἐὰν ἣ ἐν αὐτῷ μῶμος, ἅ 17. 
παροσελεύσεται προσφέρειν τὰ δῶρα, τοῦ Θεὲ αὖτε, Πᾶς ἄνϑρωπος ᾧ ᾧ ἐςιν ἐν αὐτῷ μῶμος, ἃ τ, 
προσελεύσεαι' ἄνϑρωπος τυφλῦς, ἢ χωλὸς, ἢ χολοβόριν, ἢ ἢ ὩΤΟΤΜΗ ΤΟΝ Ἣ ἄνϑρωπος ᾧ ᾧ ἂν ἦ ἐν 19. 

αὐτῷ δυντρίμ μα χειρὸς, ἢ σύντριμμα ποῦς, Η χυντοῦς, ἢ ἔφηλος, ἢ πτίλλος τὲς ὀφϑαλμόρ. ἢ 20. 

ἄνθρωπος ᾧ ἂν ἧ ἐν αὐτῷ ψώρα ἀγρία, ἢ λειχὴν, ἢ μονόρχις. Πᾶς ᾧ ἐςιν ἐν αὐτῷ μῶμος ἐκ 2:. 
τῇ σπέρμαϊος ᾿Ααρὼν τῷ ἱερέως, ἐχ ἐγγιεῖ, τῇ προσενεγκεῖν τὰς ϑυσίας τῷ Θεῷ σδ, ὅτι μῶμος ἐν 

αωϊ εὐοδίαν Αταῦ. τ. 2. καὶ βεδηλ. καὶ όρν.] καὶ πορν. και. αὐ. 75. ἐν αὐτι -- ἄνϑρωπ. 2314 μας εἴ υξ 115 ἱπιόταςεηι 71, 
βιδηλ. ΝἼΙ, ς3, 72. ἀμὲ ῥγοξαπαίαπι αμὶ νιδνείτίσεπι ΑΤΔΌ. 1. 2. προσελεῦσ.) -ἰ- προσφέρειν Ὠαιπαῖς. 1. ς. εἰσελεύσ. εχρήπις Οὐρὶ: 
καὶ βεδ.}] καὶ ἐκξεξηλωμενὴν ς9. ΑἰΑ. α τό, ς.,. 7.1 34: Ηΐετ. ροῖξ μᾶπο νοσεπὶ πο ἱπίεγραηρὶῖ, ες σοπηςξεῖς σαι οὐπὶ 144. 1ἱρί, 
ΑτπΊ. τ. αἰΐχιο. Ατστι. Ἑά. καὶ τοόρν.] , 58, .9. καὶ τού, ἄνϑρ. 2] καὶ ανϑρ. 72. τυφλ. ἢ χωλ. χωλ. η τυφλ. 11, το, 
ταύτας} κα 19, 1οϑ, 118. Ηϊετ. Θεοῦ. Αὐπι. 1. αἰϊΐαφυε. Απη. Ἑά. ξ4,) 71) 7.5 84) τού, 1οϑ, 118, 134. Αἰεχ. Ατπ. σ:. αἱϊᾳις. Αγη. -.- ὦ 

λήψ. τ᾿ -ολήψ. 297 αὶ αἰϊογυῖσ. εἰ αυσ 116 ἰπτεάσεπὲ 53. ἐσρία ἃ ΕΒὰ. χωλὸς] βλεσος (Π0) Χ. κολοξύριν] χολοξοχειρ το, τοΒ,7 

Ὀΐζζοσυς ἰοςο δἷαν. Οἴτοσ. ἄλλ᾽ ἢ) αλλα το, τοβ, ττ8. Ο(οριί. 18. (ομρὶ. πατζος (Δς) τηδῖσο 8. πιιίαιο παι ὅγτ. κολο- 

Ατῆλ. 1. δἰἴχις. Ασπι). Ἐάα. λλ8] γένους Χ, ΧΙ, τς, ιό, 18, δόρινος Ογτ. ΑἹ. ]. ς. υξότμην ἢ ἀπότμητος Τλαπιδῖς. 1. ς. 
109, 30, 32) 52) 54) ζζ» 89) 64, 727 74» 75» 77. 8ς, τοῦ, τοϑ, 118, ΧΙΧ. ἮἯ 1] , 11]. α Ριΐϊηηο, 1εἀ εἢ [υρταίοήρε. 11. διαδεῖ Ἰη 

128, 129, 130, 131), 134. (οπιρί. 11ρ΄. Οδι. Νὶς. Ηΐϊεγ. Ηείγοἢῆ. οδαγαξξ. σιΐποτε  Αἴοχ. ἄνδ,.1 α Ὠατγηδίς. ἱ, ς 0. ᾧ] ἐν ὦ 

Ο(ορί. σεοες. Αὐτ. 1. δἰσυς. Ατ]. ἘΔ. ε"ἰδωμ δῖαν. α4. 111. βαρεῖ ζ4.) 749}. 849 τού, 134. ῳ ᾧ «χειρὸς πιαημίτασμς Αττη. 1. δἰ ἴ4αα. 

ἴῃ σπαγδές. πιπογε ΑἸοχ. γυναῖκα} ἱπ «αογέπ ϑίαν. Οδογρ. Αππ. Ἐά. ἀν] α Π, ΝἹΙ, ΧΙ, ξ 5, 538, 71) 72. ΑἸεχ. Ογτ, ΑἹ. 
ΧΨ. ΤἊοῖιπι ςογηπΊᾶ α ς3. καὶ] α 71- αὐτοῦ ι"π--αὐτ. Ρασῖς ὑσὶ πιὰ, 412. ἢ] ἐριν Π, ΝῊ, ςς, ς8, 71) 72. ΑΙεχ. Οντ. 

τς πὰ τὰ 25] α ροϊτεπιιπι εἴ 4γι65 115 ἱπτετ]δςεηϊ 59, 74. κα οϑάδηι ἴῃ ἴεχῖι, ΑἹ].]. ς, εγαι ΧΙ. ἐν αὐτῷ} α Ῥαπιαίςδ. ]. ς. σύντρ. τι" -- 

"Αι ἐδ νοὸς ει: [τὰ μπαδεῖ πιᾶγρο μετοδσδηυ, 11. α αὐτοῦ 2. Ηΐϊεῖ. α αὐτῷ τ΄ σύντρ. 2. α ἀἰτεγωῖτ. εἰ 4υ5ε 15 Ἰαζετιδξεδὲ 29, 53" ΧΡ ὃς} ρεα Ἠείγεθ. ἐγὼ] οτι εγω τς, ς4,) 74.) 75, 84) τού, 134. ΑΓΔΌ. 1.2. ΑΙΓΔΡ. 1. 2. -Ἐ ἐμ Αὐαρ, 3. ἢ σύντρ. τοοδ.} α σύντριμμα 
ΟΘεοῦσ. Αστη. 1. δἴφυς. Ατη. Ἐά. -Ἐ ειμι ΣΙ, τς, 19, ζ45) 74) 10») 719 108, 118. Τλαγηαίς. 1. ς. Οογρ. λ οπιηΐᾷ 749) 76, 8, τού, 
84) τοό, τοϑ, 134. Οεογρ. Αττη. 1. δἰἶχις. Ατππῇ. Ἐάὰ. Κύρ.}1] 134. εἰ ρεάγγαρκε Αττι. τ. αἰϊΐψας. Ατ. Εά. ποδός] πιαπή: 
“Ἢ οΘεος τό, 29, ς2, 57» 73.» 77» 8350 128, 131. ΑἸΙά. δῖαν. - δὲ Αγδῦ. 1. 2. Έ “δίας Αγαῦ. 3 

τον ἦνε ἀτιϊουΐο ρα πο Θεορ. ὁ αγιάφ.] φεὶ (απδίβεαι Οεοτρ. ΧΧ. Ἧι: τῇ 2] α ἐνβηπε οὐπὶ γόος 4158 ἰἴ ἰπίεηαςεξ 120. 
αὐτόν] αὐτάς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖε ῥυπια» 432. ᾿ς ἢ ἔφηλος) -Ἐ τοὺς ὀφϑαλμοὺς Οοπιρὶ. -Ἐ τοῖς ὀφθαλμοῖς Ῥαπηαίς, 

ΧΥΙ. ἰλαάλ.} εἰπε το, ς4) 75, τοϑ. δαν. Μοίᾳ. Κύρ.] 1) ξ19. ἢ λευχωμᾶα ἢ ἐῷ. 30. ΠΊΑΓΡΟ ἐχὼν λευκωμὰ ς6. πιᾶγσο 

“Ἢ έμ: ουὰγ ἀγθσυϊο Θεοῦ. τρ. Μωυσ.} εμπ Μοίε Αἴτὰ. 1. λευκωμα εν τοις οφϑαλμοις 128. τηᾶτσο λευκωμα 8 ξ; ΜΕΤΑ 

αἰΐφυς. Αγηι. ἙἘά, λέγων] εἰ ἀεὶ! Οεοῖρ. Αττλι. τ. αἰϊΐψυς. Αγ. εἶξκ εἰ ρεπίπεῖ ἔουῖς δά οἰδυζυίδιι {λεῖπὶ {εφυιεπίεπν. τηᾶγρὸ λευχω, 
Ἑά. Ῥεγηᾶ τπᾶπὰ Ψ 11. ΠΛΆΓΡΟ ὑποχυμια (Αφυϊ!α εἴ.) 58. ΠΊΆΓΡΟ νᾶνος Χ. 

ΧΥΙΙ. Εἶπ. Ααρ.} α 130. εἰπὸν τῦρος Ααρ. 15, 64» 128. ΑΙά. 1ρῇ, Ἧος δὰ χυρτὸς ἰοτῖδ τείογεπάμΠ1. ἢ ττίλλ. τὲς ὁφ9.] τας 
δϑίαν. -{- τω ἀδελφω σου ς3. ἴοφμέγε σπηὶ Δαγοπε Αττὰ. 1. αἴΐφυε. οΦϑ'΄ ἢ τῇ. ς3, γ6, 82, 129. τοῦ οφϑαλμου τ΄ το. ἡ τες οφΞ.. π᾿, 
Αγηι, ἘΔ, - λέγων Χ, τς, 18, (4) τό, ς8, γ4. 75» 76, 82, 8, 8ς,Ὠ 84, 134. η ὧ' τοις οφϑαλμοιῖς ςς. ΠΙΆΓΡΟ λευχώωμα ς4, ςξ8. ΠΙΔΓρΡΟ υζζο 
τοῦ, 134. Οομρ!. ΑΙά. 1ρί. Οορι. δίαν. Οὗτος. -ξ δ ἠϊοε αὐ οἱ Λοιποι, λευκωμᾶ, φρέαλος. Χ, 1 ρί. πῆίλλος πῆιλος τς, 32, ΐ 
ἐδμα Αταδ. 1.2. -“Ἑ ὦ ἀἰϊο ἐ11 Αταδ. 3. -Ἐ εἰ ἴτε Αὐτλ. τ. αἷς ςβ, 71. Αἰἴεχ. Ογτγ. ΑἹ. 1, ραγῖς ρήπια, 412. τιλλος τό, τοῦ. Ὁ. 
υς. πῃ. Εα. ἐκ τοῦ γ. σε εἰς τὰς γ. ὑμ.} εἰς τὰς γ. ὑμ. ἰκ Νῖς. τῆναλοι (ῆς, σοττυρίε ἰοτλπ εχ ΠΤΥΛΛΟΣ) ξ9. ττυλλὸὺς 
τοῦ γ- σου γε. ΑἹ. 1, Ρασῖς μήπηα, 413) [εὰ 4110] υὐ να, 4 Ογρυ. ΑἸἰά. ἄνϑρωπ.} α Ῥατηαίο. 1. ς. ὦ] ἐν ὦ ς4, 75) 8. τού, 
εἰς τὰς γ.} ἐπὶ ξέΜΟΓΩ͂Ι ἰονῖίδες Οορῖ. ἐπ οπίπος ρεπεγαίίοπες Αττη. 1. 134. ϑἷλνυ. Οἰἶγος. Αὐτη. τ. αἴϊαιες. Απῃ, Ἐ4. ος Π]. ᾧ ἴῃ ςἢλ- 
αἴας. Αγπι. ἘΔ. ὑμῶν] αὐτων ΧΙ, γα. τινὶ ἐὰν ἢ] αν τι ταξϊ. τηΐμοτε Αἰεχ. μιρεὲγ φμέηα δῖαν. Μοίῃ. ἄν] ἐᾶν ΜΙ, τ6, 
ἢ ΑΙά, ὅ8.αν. Μοίῃ. τινὶ} αὶ ζ4,) 755) 128. ὠτινι τς, τό, 18, 30, 18, 30, 32) 54) ςδν ς7» 68) 59» 64, 74ν 77» 84) τού, 1οϑ, 1528, 120, 

μυᾳ. 383ν 57) 69, 64, 73, 77ν 8») 130, .131: 1ρῖ, Οαῖ. Νὶς. Αστῃ. σ. 130, 131) 134. (οπιρὶ. ΑἸοχ. 1ρί, (αι. ΝΊς. (τ. ΑΙ. 1. ς. ἥ 
Σ᾿ δ ΑΡ τ πὲ ἤπ εχ, (δὰ ἐν ὦ τηᾶγρο, Κ. ᾧ Ογς. ΑἹ. 1. ς. {δὰ 418] υἱ γαῖ, ἐν-τὴ ἢ 0}:..1 . μας εἴ αικ 15 πω ϑ ΧΙ. ἐν αὐτῷ [α ϑἰαν. ΕΝ ἧπ φμοόμπφας ΑἸτηθηὶ Οοάά, Αἰῇ, ἀτὼ: Εὰ ἐὼν ] ος ἔχει 4, σπὶ. 1. αἰϊΐφυε. Ατηι. Εά. ἢ λειχὴν] η λιχην Χ, τό, 29, ὅ4, 7), 

73: ἰαν] αν ΧΙ. εἴ ἂν πιδρο Χ. ἄς Ογτε. ΑἹ. ἵ, Ῥατῖς ρείπια, 74) 1ού, 130, 131, 134. α δοτῖς Αταρ. 3, ἢ μονόρα.] η μονοχειρ μν 412, Τρ ἰδὲ ας Ψαῖ. εἰ 6 ϑιίαν. Οὗτος. ἐν αὐτῷ] ἐν ἑαυτω )ς. 84. ἢ μονουχὴς 71. ἢ μονυράγης το, )ς. Ογτ, Αἴ. 1. ο. Βαπιαίς, { 
ἐν αντὴ (80) 120ο. Οὐυοά ποπηυπαιδηι ἱπιετοθδλι ἐμά] ασε σεπεῖῖς ἰ.ς. ἡ μύνο χε δὺς, ΟΡΓΈΡΩΥ γεν μον: ΠΙΒΓΡῸ Χ, Τρρί. 
τοοπῦῖς ΑἸΐεγυβ, γαῖ. δὰ Οὐγηξαπ), Ρ. 37. κα ἐν 74. α ὕ{ππΠῸ 4016 ΧΧῚ. Πᾶς--ἰερ.} α ες εἴ χυδὲ 1ϊ8. ἱητοήασοης Τλαιηδίς. ἢ, ς10. 

Ἀγχα). :. αἰδίαυιε. Απῃ. ΕἘά. μῶμος} -Ἐ εἰ υἱπίκηε (ΠΗ͂ τείρεχετῖς πὰς] Ἢ ανϑρωπος ζ4,) ς8, 747 75, 76, 84, τοῦ, τοβ, 118, 134. 

ἰοσιπι 4]1τ} Ηΐετ. εἰ ἄς ἴῃ ὑπο ἴοοο, (οὰ ποῃ ἱπ ]ῖο, Ογρυύ.0 (οπιρί. ανϑρωπος πηᾶΓρῸ βγίπηδ πιδηι Ψ]1. εἰ ονινὶς Οδοῦς. δμῖ 
τροσελ.----σροσελ. ἴῃ οοπὶ. 18] α αἰξεσιῖτ. εἴ 4085 115 ἱπίεγδοοπὲ οπιπὶς ΑΓᾺΡ. 1. 2. ᾧ] ὦ ἐᾶν τς. δ8ῖλν, ἕν ω ἂν ζς. ἥνὼ ζ4, 
Ατλῦ. 3. εἰσελεύσ. ἐχρεπιῖξ Ο(ορί, “προσελ. τροσῷ.} τοροσῷερι 384. οςις ΧΙ]. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ῥγίπια, 412. ος 1Π]. ὦ ἴῃ ομαγαῖ, 
(ἢς) ςς. αὔέσαε Αταρ. 1.2. τωροσφέρειν) προσφέρων 11]. προσ: τίποτε ΑἸεχ. ἐγν] ΧΙ. εἶ ((. ε. ἦ) γι. δγὶε ϑίαν. ἐν 
φέρειν ἴῃ ομαγλξξ, ταϊηογε ΑἸεχ. τὰ δῶρα] τα δ. τοὺς αρτους «4. αὐτῷ 15} μμρεν ἐἸΐμπι δῖαν. αὶ Ασπι, τ. αἰϊαυε. Ασπι. ΕΑ. τοῦ 
τοὺς ἀρτὰς ΤΩΔΥΡῸ (ει Ἀε]φυὶς οἴου) Χ, εἴ ργῖπιδ ἴδηι 130. πεσε “ερ.} αὶ (ορῖ. Διδῦ. 3. οὐχ ἐγγιεῖ} ου προσεγγιει 84. Αἴεχ, 

Αστι. 1. αἰϊΐφυς. Ασα. Ἑά. τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ]. του Θ. αυτων Ξ8. Βαπιαίς. ]. 5. ἔς εἴ ρτίπιο, (δὰ πθης εχ οογτ. ακ ἐγίνει, Π. καὶ προσ- 
αντου του Θεονυ ᾽ς. Ἔγγιίσει »45) 76, τού, 114. πο αὐνυεπίοι δῖαν. ἍΠοῖα: τὰ προσ- 

ΧΥΠΠ. Πας] , 72. οτι πὰς 4, 74) 75» γ6, 84) τοῦ, 128, ἐνεγκ.} α τοῦ τς. Ταμηδίς. ]. ς. προσεένέγκ. “τ Ὡροσενεγκ. 4] 

124. ΑἸ. 1. 2. Απῃ. 1. 8] }||᾿4υς. ΑπΏ. Εά. ὅτι 00 Χ ρεξπιτς ὀ αἰίογυῖγ, εἰ φια 118 ἱπιοηασξηΐ τοῦ. τροσενεγκεῖν 1} τροσε- 
ΑΙεχ. ἄνϑρωπ. 15] ο λαος γ6. ὦ] κι ((.) γ2. ος (ᾶς) ςς, νεγκαι 64. τὰς ϑυσ.} , τὰς 120. Ῥαχηαῖς. 1. ς. Αττηεηὶ Οοάά, 
128. ἐν (4, 745) 75», 76, 84, τού, 134. Ατἴπι. τ. αἰΐφις. Απῃ. Ἐά, ἰϊίφυϊ. Ατηγ. ἘΔ. τΌσνρα πιᾶῖρο 1390. (ποῦ βείμπι οὐτὶ απίουϊο 
ἦγιν) α 53. ταν ἡ ὟΠ, Χ, ες, “δ 32) 52, 54) ξτγ τύ, ς7) ςξ8, .9,), Ἄχ. :. τῷ Θεῷ] τω Κυριω τό, .2. (τ. Νῖς. Ογτ, ΑἹ. 1. ο. 

ὅ4, γι, 75, 74, 76, 77. 84, τού, τοβ, 118, 128, 129, 130, 131. Ἐυριω ΝἼ], Χ, τς, 18, 30, ς3, ς6, ς7, ς8, (9, 64) 72, 73, 779 85» 
134. Οοηηρὶ. Αἰεχ. 1ἰρῆ,. ϑιαν. Μοίᾳ. ἂν η ΧΙ, 20, γ)ζ. Αἰά, 128, 129, 130, 131. Οοπιρὶ. 1ἰρί, Τλαπιαῖς. 1. ς. τοῦ Θεοῦ ΑἸεχ. 
Ολι. Νίς. Ογζ. ΑἹ. ἰς ραγῖς ῥυΐπμα, 412. Τυδιηδίς, 1, «19. ἐν αὐ- Ατᾶρ. 3. “οπιίπὶ οὐπὶ ἀπίσυϊο Αγαῦ. τ. 2. σου) ΑΝ], Χ, τς» 
τῷ ἐν ἀντὴ (ἢς) 16, επ᾿ αὐτω 130. δῖαν. αν Χ. κα υἱπηθαθαθ 16, 18, 19, 30, ς2, 53, 56, ς7) 58, ς9, 64, 72, 77, 8.) τοβ, τῶϑς 

Ὠαπιδίς. ἰ. ς. πῃ, 1. δἰίαυς. Ασπὶ. ἘΔ, ἐν αὖτ, μῶμ.} μι τν 1295 130, 121. Οὐρὶ, 1ὐἰρί, (ς, Νίς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Ταπιδίς. 1. ς. 



“ἰ 

λΛλΕΥΙΤΊΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

, αὐτῷ" τὰ δὼ ὥρα, τοῦ Θεῖ ἀὶ προσελεύσεται προσενεγκεῖν. τὰ δῶρα τί Θεῖ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, 
28. χαὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων φάγεται. 

4 

Πλὴν τρρὸς τὸ χαταπέτασμα ἃ προσελεύσεται, χαὶ πρὸς τὸ 

ϑυσιαςήριον ἐκ ἐγγιεῖ, ὅτι μῶμον ἔχει" χαὶ ἃ βεδηλώσει τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ αὐτέ, ὅτι ἐγώ εἶμι 
7 ε ε ΄φ 2. » ν 3. 92 ρ᾿ “͵“» ν Ν ἃ «", 2 [ω “ “ 

Κυριος Ο ἁγιάζων αὐτᾶς, Καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς προς Ααρων χαιὶ τς νἱδς αὐτου, χαὶ ὥρος 

πάντας υἱὲς ᾿Ισραήλ. 
.« 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Εἶπον ᾿Ααρὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, χαὶ προσεχέ- 
«τωσαν ἀχὸ τῶν ἁγίων τῶν υἱῶν Ἴσραηλ, χαὶ ἃ βεδηλώσουσι τὸ ὄγομαι τὸ ἅγιόν μου, ὅσα αὐτοὶ 

ἁγιάξουσί μοι" ἐγὼ Κύριος. Εἶπον αὐτοῖρ, εἰς τὰς γενεᾶς ὑμῶν πᾶς ἄνϑεωπορ, ὃ ὃς ὧν προα- 

ἐλϑη ἀπὸ “παντὸς τὰ σπέρματος ὑμῶν ἄγος τὰ ἅγια, ὅσα ἂν ἁγιάζωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. τῷ Κυ- 

ρίῳ, χαὶ ἡ ἀχαϑαρσία αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτῷ ἧ, ἐξολοϑρευϑήσεϊαι ἡ ψυχὴ ἐχείνη ἀπ᾿ ἐμξ' ἐγὼ Κύριος 

ὁ Θεὸς ὑμῶν. 
.»ν ᾽ ο». ΄ 2 Ν Ὥς “Ζ Νν φΨ "“- Α 5. “9 

Καὶ ἄνθρωπος ἐχ τῇ σπέρματος ᾿Ααρὼν τοῦ ἱερέως, χαὶ ὅτος λεπρᾷ ἢ γονοῤῥυεῖ, 
τῶν ἁγίων ἐχ ἔδεϊαι, ἕως ἂν χαϑαρισϑη" χαὶ ὁ ἁπτόμενος πάσης ἀκαθαρσίας ψυχῆς, ἢ ἄνϑρω- 

Ἀγαδ. :.ἕ 2. 3. τὰ ὃ. τοῦ Θ.] α ΑΥὉ. 1. 2. 3. ἃ ἧΖο οὑπὶ (44. 
Ῥαπιδίς. ]. ς. τὰ δωρα) τοὺς ἄρτους τοῖο ἴἰρί. 4, εὐσπα 
Απῃ. τ. αἰδίηυε. Ατιῃ. Εά. τοῦ Θιοῦ)] τω Θιω 72. “-Ἐ αὐτὸν 

ΝΊΙ, ΧΙ, τό, 18, 30, ς2, ς3» ςό, ς7, 58, 49, 64. 72, 73» 77, 82, 80, 
ὃς, 128, 129, 131, 134. Οουινρὶ. Σἱρί. (ἰλι. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

Οεοιζ. α (ορι. αὶ προσιλ. προσιν.} α 53. 4) ρερεηγίτς Αγαῦ. 3. 
προσενεγκεῖν Δ] προσινέγκαι 58. α (6ς) 5ϊαν. Οἰἶτοζ. ᾿ὶς ὔοὰ 

ἀϊηχυσοι Διαῦ. 1. 2. 3. 
ΧΧΙΙ. Τὰ ὃ.--καὶ) α ἢξε εἴ ὺξ 116 ἱπιεηδοςῶς ς1. Πλλπιδίς. ἰ,, 

(20. τὰ ὃ. τοῦ Θ.} α 19, ς8, 72, 73» 1ο8, τ18, 129. Οοιηρὶ. 
τοὺς αρτοὺυς Θιου Χ, ὃς. τοὺς ἀρτοὺς ΠΩ͂ΓΡΟ ΡεΠΙΔ πιδηὰ 130. φιο- 
πἰδαε γεασυνκυης Αττη. 1. δἰίΐαυς. Αγπι. Ἑά. -Ὁ αντον ὟΙ], Χ, τς, 

τό, ι8, 30, ς4, 46, ς9,) 64, 73. 74, 76, 84, ὃς, τού, 130, 131. ΑἸά, 
10. (ει. Νὶς. Ογε. ΑἹ. ἱ, μεπε ρυσιβ, 412. Ατρ. 3. δίαν. Οεοιξ. 
-᾿ ἰάσπι (Ὁ Χ' ἰπ ςδασβθῶ. πὐποες ΑἸεσχ. ὥγιων τ" --ὁγίων 2]. ἱ- 
ἰςτιῖς. εἰ 4υᾶε ἰϊς ἰηιειβοεπι 19, 1οϑ, 118. καὶ ἀπὸ] απο δὲ (( 
74. 7ξν) 76, τού, 134. α καὶ Αγαϊ. 1. δἰἴφις. Ασγαι. Ἐά4. τῶν 
“γίων ε᾽} τῶν δώρων τῶν αἀγ. Ὀατοδίς. ᾿.ς. “ ἡἔας Αὐτὴ. 1. δῇϊ- 
4υε. Απη. Εὰ. 

ΧΧΙΠ. πρὸς 15]. (6ς) 30. εἰς 7ς. δὲ προσιλ.} α ἃ ([-) 
118. ονκ πἰστλ. 72, 7ζ», 84. οὐκ ἰγγιν.} α« τροσελευσεται (4, 
᾽ς. ὥἢς πιρέζο ὃς, εἰ μεΐχδ πηδηυ 130. μῶμον ἴχ.) «αινΐα εἝ 
ἐμ Οοοῖς. «πακείναι οἱ Αταν. τ. δίᾳυς. Ασππ. ΒἘά., καὶ ε] κὰὲ 
ό4. ,αχαὶ πη. 1. δίϑυς. Αγπι. Εα. βεδυλώσε!) - τὸ ονο- 
μα Χ, τόν 30, ς2,) ς7, (8) ζ0, 729) 73. 77ν 83}. 8, 128, 140. 111. 
ΑΔ, δι. Νίς. ϑίαν. Οἴἶσορ. τὸ ὄνομα πιδλῦρο [ἰἱρί. ἡ ἀἱὸ Οεοῦς. 
τὸ ἅγιον) , Χ, τό, 30, ς2, ς7, 73» 77» θῖν 128, 131. (ατ, Νῖὶς. 
α ἷι τεχίυ, φὸ αγνον τηᾶγρο ρείπηα πιᾶπι, 130. (εηδὲ δίαν. Οἶτος. 
πεὶ ΑτδΌ, 1. Δ. ,ενδϊνανίκ» ςὰπὶ ετιςυἷο δίαν. Μοίᾳ. ἢ ον! κο- 

»ἐν (β0) εὐπὶ αατὶςυΐο ἰηϊετροίτο Οεοκξ. τοῦ Θεοῦ] α τῷ δίεν. 
Οὔτος. αὐτε] α Αἰεχ. ὅτι ἐγώ οὐπὶ (44.} α 29. ΠΡ 

αΑὟΪ], Χ, τς, τόν 18, 30, (3, (6, ς7, 8, .9, ὧ4) 23) 73, 77. θῷ, 
128, 129. (οπιρ!. ΑΜ. 1 0(. (ι. Νὶς. γε. ΑἹ. ἃ, ραγῖε μείπια, 

412. ὅ,δν. Μίοίᾳ. ποῖ ἱοοϊμάϊε ΑἸεχ. Κύριος} Φγιος Κυρ. ςθ. 
Ευρ. οαγιος τό. εκ: νοϊτόπ Ατλὺ. τ. 4. 

ΧΧΙΝν. Τοῖυπι ςοπιπιὰ αὶ 72. ἐλαλ.) - ἀσε Ασϑδ. 1. 2. 
Ἔ μα Απῦ. 3. Μυσ. ψρ. ᾿Ααφ.] Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρ. 
(ἢς) Αἰεχ. ήφιει “αγοπὶ (σεοῖα. οψει ἐμα Αἴστονς Αστα. 1. 4}1}- 
ηυς. Απη. Εα. καὶ τοὺς υἱὼς} α οὐπὶ (44, ς3.. καὶ ὥρος τ΄ νῷ 
ιοϑ. “εἰ Αἰ Οεοῦς. ὦ κπ Αἰεὶ Αὐτὰ. τ. αἴφυε. Αἰτῃ. Ἑά. 

τρὸς στάντας νἱοὺς) α πάντας τού. ἐπε οιαπίῤν; ΑἸ: Ασττ, ᾿. δἰ. 
αυς. Απῃ. Εα. υἱοὺς 2} ρεαπιίπτυης ἀουΐϊυπι ΧΙ, τς, 16, 18, 

32) 54. 56, ξς7ν 55, 73ν 74. 74» 77» 84) ὃς, τού, τοϑ, 118, 130, 111, 
34. Οοπιρί. ΑΙ. 1ιἰρί. (δι. Νίε. Αὐπ. 1, δίΐαυς. Απη. Ἑά, 
Ἴσραν} -Ἐ τοὺς λογοὺς τουτους (4. -{ «λάεπι, (δά αυείυον μυπθ 
ἡ ρηδαι, [οεε οἱ τερυσίκηάδ, 7 ς. 

Ι. ὙΤοίυπι οοαμπιλ α 523. καὶ} α πῃ. 1. εἴϊΐαυς, Αγ. Ἑά. 
τρ. Μωνε.} ΜΟΙ͂ Οὐοτε. ἐππε Δίοίς Ατὰι. 1. διίφυς. Ασα. Βα. 

11. Εἶπ. ᾿Α1,.} . 53- εἶπον] εἰπε 47) 7. ἀἴΐεεε Ἀπ. τ. 
αἰαυς. πη. Ἑά. ᾿Αλριὴ πρὸς ᾿Ααρ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, μαγῖε ρείπιδ, 
402. “Φατοπὶ οὐαὶ ἀπίουϊο ἡαιδερὰ :. αἰϊΐφυς. Αἰτῶ ΕἘὰ, τοῖς υἱοῖς} 

. δἰξδυε, Απῃ. Εά. 

πρὸς τοὺς υἱὲς Ογτ. ΑἹ. ]. ς. αὐτοῦ} - λέγων, οτος (ἢς) λεγτι 
Κύριος ς1. καὶ 23}, Οεοτ. προσεχέτωσαν] προσέχετε ς 3. 
φυλασσιτωσὰν ὃς. φυλασσισϑωσαν καὶ προσέχέτωσαν ζ4. φυλασ- 
σισϑωσαν τοᾶγρο Χ. 1ρῖ, τῶν υἱ: ἰὼν} α τῶν Αἰεχ Ἐπεὶ Οεογε. 
βιδηλ.} ρνοίακει Αταῦ. 3. τὸ ἁγιόν μον] μον το αγ. ς3, ς4γ 7 ς, 

8. τοό, 134. δίαν. Οὗτοζ. σεοῦς. Αστι. 1. αἸιΐαις. Αἰτη. ΕἘὰ. τὸ 
αΎιϊον ὨΛΆΓΡΟ ὨΓΙΤΔ πιδηι 130. τοὺ αγιου μου Χ, ΧΙ, τς, 30, ς2, 

64, 129. 1ἰρί. τέγη πι (σαδαγεν πιεὶ Οοριῖ. ὅσα] καὶ οσα τό, 
32) 57. 73» 131. Οὐκ, Νὶς. αὐτ. ἁγιαζ.} μεπδιιβεαρὶε Ατδῦ. 4. 
ἐγὼ} φωοκίαν ἐξ ΑΓΑΌ. 1. 2. φωοκίαπε χα (πε Αὐταὶ, τ. δἰ ἴσας. 
Απὸ. Εὰ. ἤο αι Θεοῦ. 

111. Εἶπον} εἰπὲ 4) 7ς. “ δωσε Αυγ. Αταδ. 1. 2. 3. 
Αππτι. 1. αἰϊΐηυς, Ατπι, Ἐά. 
ς3. εἰς} ὅτι εἰς Ολι. Νῖς. 
τορροσίλϑη)} ελϑη τὸ, τοϑ, 118. 
σπῴμ.} α τοῦ Ν]], ς8. 
μῶν 2] ἀντου ς4. 
ὅσα) ὑἱ5 ἐςτὶρίυπι 18. 
εἰβεακίκ Ατδὺ. 4. 

ΡΟΣ, 

αὐτοῖς} Ὁ λεγο Κυριος τω Μωυση 
ἂν .7 , 74. ἐᾶν 32, ἢς. 
ταντὸ:} α το, 118, τοῦ 

"γί δμ σαπὶ ἀπτιουΐο δίδν. Οἰΐσογ. ῥ- 

πρὸς] ες 27. τὰ ἀγ.}) -Γ ομιπία (ορι. 

ὅσ. ὧν ἀγ.} οσ. ἐᾶν αγ. 12. φεῖδι: (ἀπε- 
ἀγιαζωσιν) αγιασωσιν ΧΙ, 19, 4. 75, τοϑ, 

118. αγιαζουσιν 8. (πυρὶ. Αὐς. ἴπ ὑπὸ ἰοςο, ἐδώ αν δ) βεανεν πε 
ἐπ δἰϊο. οἱ υἱοὶ} α οἱ 30, ς9. τῷ Κυρ.) κα Αγδθ. 3. ῃ 
δκα5.) α ἡ ς:. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐν ἀντω 51... Οὐο. ἢ] α ὟἾἼΙ, 
Χ, ΧΙ, αν 1ό, 10, 30, 32) ς, (9 ξ5, 57, 58, 49, ὅφ 72) 73» 74» 
78ν 77». 8, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 120) 130.) 131, 134. Οοπηρὶ. 
ΑΙά. Αἰεχ. Εἰρί. (ας, Νὶς. δίδν. Οἴτοσ. ἐγ Αὰρ. Θεοῖς. ὀἐξ- 
4λοϑρ.} καὶ ἐξολοϑρ. ς8. ἐξολεϑρ. ΑἸεχ. ἐχείνη) -Ἐ ἔκ τὰ. λὰξ 
αὐτῆς (1. ἐδμε (αν. Οἴτζος. ἀπ᾿ ἱμ5} ,. 29. απο προσωπεκ 
((0) )ς. ἀπὸ Φρόσωπον μὸν ς4) 74 76, 84.) τού, 134. δχρεϊπιιης 
απὸ τοῦ προσωπου μου Αττῃ. 1. αἰ ἶχυς. ΑἌγπι. Ἑά. ἐγὼ} φκοπίαπι 
419 Αταῦ. 1. 2. φιααπίσια ἐζὸ {ὑπιὶι Αττι. τ. αἰϊΐᾳφυς. Ατπι. Εά. ἐρσ 
“ Οεοτρ. ὁ Θιὸς ὑμῶν] α Χ, τς, τό, 18, 19, 30, 32, ς3, ς7, 
4) ςὅγ ςγ, 64, 73» 73ν 77, 83, 8ς, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 131. 

Οὐοπρὶ. Αἰά. 1ρί. (αι. Νὶς. (ορῖ. Αγαῦ. 1. 2. 3. ϑδίδνυ. Οἰἶζγογ. 
Ἀχη). τ. δίφυε. Αγπι. Εὰ. υπςῖβ ἱμοϊυάϊε Αἰεχ. 

Ιν. ἄνϑρωπος 1} ανϑρωπ. ανϑρωπ. .(8. ανηρ Πιᾶγρο ὃς, εἴ 
ῬΟΠΊΔ πιδῆυ 130. ἐχρεϊπηυηι ἀνὴρ Ασα. σ. δἤίφυς. Ατηι. Ἑά. ἐκ] 
απὸ ΠΑΡῸ ὃς, εἰ ΡΓΙΠΙΔ τηδῆι 130. φαὶ εὐ ἐχ Οεογρ. τοῦ 
σπίρμ.} σπέρματος τληϊθπ) ΤηᾶΓΡΟ ρυϊπΊΔ πιᾶπὰ 120 τοῦ ἱερ.} 
τῶν ἱἐρέων ς. λ Αταῦ. 1.2. 4 φιίοφυε, (ὁ (μργδίοσι ρας ργπια πιϑ- 
ἢυς, Απη. 1. καὶ ἅτος] Α' Απη. τ. αἰϊίᾳις. Ατπι. Εά. εχ εην 

Οορ. λεπρᾷ] λεπρος 19, ς8, 72) 74) 75» 76, 84) τού, τοϑ, τ18, 
128, 130, 134. (οπῃρὶ. ΑἸεχ. ὥορι. δίαν. λεπ: ἣ γ».} λεπρος 

Ἢ ρέων ΠΙΆΓΣΟ Χ, ὃς, εἴ ρεπιλ πιλῆυ 130. ἥ λεπρὸς ἢ ῥίων ΓηΔΓρῸ 
1ιἰρί. γονοῤῥνε}} γονορρνη ΝΣ, τό, 18, 29, 64) 131. ΑἸά. 1ἱρί, 
γεγορρνῆς 10, 10, ς3) (4) (8, 74, 76, 84, τού, 1τοβ, 118, 1.8, 120, 

ε34. Οοπιρὶ. ΑἸεχ, δῖδλν. Οὗἶγος. γονοριεις ((0) )ς. ἜΜ ΑΤτι. τ. 
τῶν ἁγίων} α (πογὶε ϑῖαν. Ατιη. 1. δϊαυς. 

Απη. Εἀά. ἐπε Αγανεηὶ (οαά, αἰϊφυϊ. ἀπ. Ἐά, ὧν 1] ἐᾶν 
42. καὶ ὁ απ.} α ὁ 18, 72. κ καὶ διαν. Οἴτος. τσ. 
ἀκαϑ. ψυχ.) ψυχ. πασ. ακχϑ. ς3. οπιπεης ἐπρατλδίεν (απρ ων 

: ἃ ἀἄνϑρωπ.) καὶ ἄἀνϑρ. ςς, 72, 74, 76, τού, 134. εἴ ἀκ’ 

ἄσο (ἃς) Αππ. 1. αἰθαυς. Ατπ). Ἐά4, ᾧ ὦ)] ον ἂν (ἢ) γ2. ὦ 

“μὰ 

εὐ ος 

ι 41 



νι δ 

τ 

ΛΕΥΙΤΊΙ ΚΟ Ν. 
ΚῈ Φ. ΧΧΙ,, 

᾿ποὶ ᾧ ἂν ἐξέλϑη ἐξ αὐτῇ χοίτη σπέρματος, Ἢ ὅςις ἂν ἄψηται ππαντὸς ἑρδετα ὠικϑάρτοιὴ ὃ ὃ σ. 

μιανεῖ αὐτὸν, ἢ ἐπ᾿ ἀγδρώπῳ, ἐ εν ῷ μιανεῖ αὐτὸν κατὰ πᾶσαν ἀχαϑαρσίαν. αὐτῶ, Ῥυχὴ ἥτις ἐδὶν᾽ 6. 

ἅψηται αὐτῶν, ἀχάϑαρτος ἕςαι ἕως ἑσπέρας" οὐχ ἔδεται ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἐὰν μὴ λέσηται τὸ 
[ων 3  ΦΩ Ν Δ, εὦ ἯΝ ΝΌ»ν Ν, Γ΄“ ,’ »" ες Ζ “ » 

σῶμα αὐτῷ ὕδατι, Καὶ δύη ὁ ἥλιος, καὶ χαϑαρὸς ἐςαι, χαὶ τῦτε φάγεται τῶν ἀγίων, ὅτι ἄρτος 

αὐτοῦ ἑςι. Θνησιμαῖον χαὶ ϑηριάλωτον οὐ φάγεται, μιανθῆναι αὐτὸν ἐν αὐτοῖς" ἐγὼ Κύριος. 

Καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματά μου, ἵνα μὴ λάδωσιὶ δὶ αὐτὰ ἁμαρτίαν, χαὶ ἀποϑάνωσι δὲ αὐ- 
τὰ λξὰν βεληλώσεσιν αὐτάλ ἐ τὰ Κύριος ὃ Θεὸς ὁ ἁγιάζων αὐτὅς. 

γεται ἅγια' πἰαῤοίος ἱερξως, ἣ μισϑωτὸς, ἃ φάγεται ἅγια. 

Καὶ πᾶς ἀλλογενὴς ἃὶ φά- 

Ἐὰν δὲ ἱερεὺς χτήσηται Ψυχὴν 

ἔγχτητον ἀργυρίου, ὅτος φάγεται) ἔχ. τῶν ἄρτων αὖτδ' χαὶ οἱ οἰκογενεῖς αὐτοῦ, χαὶ ὅτοι φάγον- 
ται τῶν ἄρτων αὐτᾶ,ἢ Καὶ ϑυγάτηρ ἰἐνθρῥώπου) ἱερέως ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἀλλογενεῖ, αὐτὴ τῶν 

αν ΝΙ, τό, 18, 32, 57» 74. 77. 1ού, 129, 120, 131. Γρί, (αῖ, Νὶς, 

κα ἄν γης- εἰ φιο Θεοῖς. Απη. σ᾿ αἰϊΐφις. Ασῃν. Εά. ἐξ αὖτ. 
χοίτ. σπ.} κοΐ! σπ. εξ αὐῇ. ς4, 7ς. κα ἐξ αὐτοῦ Οεοτρ. Απ. 1. α]}}- 
4ιι6. Αγηι. Εά. 

ν. Ἢ 1. 11. μδθεῖ ἴῃ ομβαγαές. πηΐποτε ΑἸοχ. ὃςις] ος 
10.) 1οϑ, 118. ογημὶ φμίεμηφης (ορῖ. ὧν] εαν 32. ὃ-ττῷ 

α ὈϊπιπΊ4ις εἴ 4085 116 ἰητοηασεις Ατγαῦ. 3. ὃ μιαν. αὖτ.} ὕὠ μ. 
αντ. τό, ὃς, 131. ἐνὼμ. αὖτ. ς77γ) ζ9. 58. μ- αντ. (Πς) 129. 
ἐανίπαδίμγ ΓΟ ορῖ. ϑ8ῖαν. Οἴτοσ. μιᾶν. τὕπττμιᾶν. 25] δἰτεγυτγ, 
εἴ 4088 115 ἰμϊεγίαοεπς 19) 53) 1τοϑ, 118, 128. μιανεῖ αὖτ. τ} 
μίαινει αντ. ς4. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματία ῥτὶπ), 402. “ο επί (ῃς) Αττη. 1. 
αἰϊιε. Ατ. Ἑά. ἢ 2] , 75. ἐπ᾿ ἄνϑρ.} ἐπ᾿ ἀνϑρωπον 
τό, ς2, τό, ς7) 73» 77» 82) 8ς, 129. Οοπιρί. (αἴ. Νίς. ἐπ᾿ ἀνϑρω- 
κὸν τς, ς8, 72. ανϑρωπω τηίυπη) πιᾶγρο ΡΩπια τηᾶπι 130, ἀνϑρω- 
ποὺ ΤΩΑΥΖΟ ΡὈΓΪΠῚΔ ΠΊΔΏΙ 131. ἀπὸ ἀνθρώπου ΑἸά. δῖαν. Οἴτορ. 
ἐν ᾧ Μμ- αὐτ.] φμὶ οὶ εοπίανπίμαι: δῖαν. Οἰΐτορ. ἐν ῷ] ΄σᾶὰν εν ὼ 

ξξ. εἰν ὼ ἢ. μιανεῖ 25] μιαινει 54) 7. Ογτ, ΑἹ. 1. ς. 
Ἔ εχ τερεῦτο ἧς αὐτὸν ἐπ᾿ ανϑρωπω, εἰ ἐν ὦ μιαίνει ὥντον γς. ἱπφιῖς 

παδὲι ἨἩείγοῃ. μροϊίμεπε Αττη. τ. αἰϊΐφυε. Ασπη. Ἐά, αὐτοῦ) 
Λ Ο ον. 

ὙΙ. Υυχ. ἥτ.} ἡ Ψ. ητ. τς, τό, 30, ς7, 73.) 75), 77, 80) 131| 
(αι. Νὶς. ἄοπιο φμείεκπφμε Οεογρ. ψυχ.---αὐτῶν) α δε εἴ η18 
1ὶς5 ἰηϊεταοεηῖς ς3, (6. ἐὰν 13] ἂν ΝΙ], Χ, ΧΙ, 18. ς9, 64, 74. 75» 
τού, 1295, 134. Οοπιρὶ. Τἡρῦ. α ΑἸεχ. αὐτῶν) αντου ΨΙΙ, ΧῚ, 

13γ 16, 18, 32, ς2, 52.) 579) 58), 64) 72) 73».745 755 77. 85.» τοῦ, 
τοϑ, 118, 128, 120, 1305) 1319) 134. (ΠΊΡΙ. 1ρί, (τ. Νὶς, Απῃ. Σ- 

ΑἸ ἴφις. Αστῃ. Ἐάὰ. ἔγα!] ἐςὶ 57, 73ν 131. Ολῖ. Νῖο. οὐκ 
ἔδετ.] « φαγέϊαι τό, 30, 35, ς5, ς7, 735) 77. ὃς, 130, 131, Ὁ, Νὶς. 
Αττη. ᾿. αἰΐαφιε. Απη. Εἀά. οὐχ αψηται πΊᾶτρΟ 8ς;, εἴ ρτϊπηᾶ τηΔη0 
110. εἰ πο εὐξέ ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. τῶν ἀγ. .] Ἔ ἡ]πε Αται. τ. 4111- 

4υε. Απη. Εά. ἐὰν 2] καὶ εᾶν 75. λέσηται) λασεται 10, 
59. λουση (4. τὸ σῶμα] τω σωματι ς7, 23. τὸ σώματι ({0) 
1Ἰό, 131. σαγπόμι ΟΠ ἀγτίου]ο 8ῖδν. Οὗτος. αὐτῷ] α ΝἾἼΙ, 129. 
ῬΗΣο ἱ, 633. 

11. δύῃ] ἄννει γ2. δυσὴ ς1. ὁ Ἴλ.}] α ὁ 8.. 
ἡ ερι ΔΙΑΌ. 1. 2. καὶ χαϑ.7 αᾳ καὶ ϑ8ῖαν. Οἰἴΐτορ. 

αἀκαϑάρτος τό, ς7, 73. 77. 131. ΑΙ4. ὥς ρτίπιο, [εὰ καϑαρος ΕΧ (ΟΙΤ. 

(ξουπδε τηᾶπι}8, 18. καϑ». ἕςαι) γένηται καϑαρὸς Ὦπος Δ]]υἀδης 
ῬΗΙο ἱ, 63,4. τῶν ἀγ.} ἀπὸ των αγ. ΝἼἽΙ, Χ, ΧΙ, τς, 16, τ8, 32, 

52) 53. 57» 58) 395) 64) 72, 73» 745) 77. 84. τού, 128,1290, 1305)131» 134. 
Οὐομηρὶ. ΑἸά. (αῖ. Νὶς. (ορῖ. δῖαν. απὸ ργρεπιίττς ἱπ ομαγαές, πηΐ- 

Ὡοσς ΑἸεχ. - μου ςς. « {πογὶς ἐδίπς Αττα. τ. αἰϊΐᾳυς. Απῃ. Ἐά. 
ἄρτος} τροφὴ τπᾶγρο Χ. 1ρῖ. αὐτῷ ἐξὶ} ἐξὶν αὐτ. 108. Αἴεχ, 
Θεὸν ἐς! 72. ἐδίω: οἱ ἐϊκά (Θεοῦ. ἐδδιἔω οἱ ἦρος Αττὰ. 1. αἰϊΐᾳις. 
Ἄπη. Εὰ. 

ΝΠΙ. Θνησιμ.} ἀπερριμίμένον τηᾶγρο Χ. 1ὰρ εἰ ῥγαιγϊξτιιηῖ 
Αταῦ. 1. 2. 3. Αγ, 1. χαὶ) η το, 1οβ, 118. ϑηριάλ.} ἱπ 
πυπη. Ρἷμγα!! ἐχρηπες Οορ. φάγεται] ἐδεται τηᾶγρο ρυπια πιᾶπιι 
130. ἔϑεται ΑΙεχ. μιανϑῆνα!] μὴ μιανϑῆν. Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶτῖε 
Ῥιπηα, 402ὥ. αὐτὸν] , 19, ς8, 1οϑ, 118. Οομρ!. δἷαν. Οἴτζορ. 
αὐτοῖς} αντω το, 1τοβν» 118. Οοπιρὶ. ἐγὼ Κύρ.] α΄ 19. φαοναπε 

Απῃ. Ἑά. 

ἐρὸ γμγη Τορεῖπες Οεοζρ. 

(0- 

Ἔλα 

ερὸ με Τογείπες Ἄτγγη. 1.ἥ 

Αταῦ. 1. 2 

ΙΧ. φυλαξ.) φυλαξεται τοϑ. φυλαξε- 

σιν Αἰεχ. εὠβοάμε Αταῦ. 4. τὰ φυλ. μου} μου τὰ φυλ. Ι], 

159) 10,5) 30) 53) 54) τύ, ζ0. 7, 849 ὃς.) τοῦ, 1τοϑ, 118, 128, 130, 134. 

(ζοπ γΡΪ. 

ΔἸ Π 46. φμοη α7 ἐρο δορηητς 

εωβοά εις Αταῦ. 1. 2. 

τὸ τ βοσταγμῳωτα μο οὺ 71. μου τὰ τροσταγμ. ς8. 8ῖαν. 

χαϑαρὸς 

Μοι4. »δεϑεϊὰ “πὶ, Ουτα ἀγουϊο 5.αν. Οἰιοσ, 
85, 111. (δῖ. Νῖς. ἽΝ «λάξωσι) σεσῥίαίς Ἀταῦ. τ. 2. 3. α:- 

τῷ 19] αὐτῶν ς3,) 82. αὐτὸν (Πς) γ2. 
Αχδῦ. 1.2.3. δι᾽ αὐτὰ 29] δ αὐτὸ ΑἸεχ. αὐτὰ χ᾽ --αὐτά 39} 

α Ροϊγεπια εἰ 4ια: 5 ἱπτεηδοεηῖ τό. ς2, ς 7, 73» 77» 131. λ δδάξηι 

ἴῃ ἴσχει, ἐοὰ μδθεῖ ππᾶσρὸ ργίπια πιαπι, 1]. σδάεπι τ ςἷβ ᾿πο θα], 
Πρρίεῖα 10}. 0 Ἑαϊζοτα, (αϊ. Νῖς. ἐὰν] ἐῶν δὲ ς8. ὃς βεξηλώ- 
σουσιν] βεξηλωσωσιν τς, 18, 32, ς3,) 64) γ69 84, 118. 130, 144. ΑἸά. 

1ρῖ, μη βεδηλωσωσιν τοό. βεξηλωςσιν ς4. Αἰεχ. (ΓΕ δὲ απὲοὶϑ ἴη- 
εἰυ. ΑΙςχ. ) 2γοξαμπαυεν ες ΑτδΌ. τ. 2. 3. αὐτά 3} δι ανυταὰ 15. 

ἐγὼ φμομῖαπι ερο ψεπι Απῃ. 1. δΐψυς. Ατπι. ΕΔ. κρο πὶ Ὁ οτρ. 

ὁ Θεὸς] α Χ, τς» τό, 18, 30, 53, 54, ς6, ς7, 645 75» ὃς», 1Ιοϑ, 118, 
128, 120, 1319) 134. (οπλρ!]. Αἰά. 1ρί, (δι. Νῖς. ὄγυ. Αἱ. ἱ, ρβαγῖς 

Ῥτίπια, 402. (ορῖ, 8ϊαν. Οἴἶζορ. Απῃ. 1. αἰΐᾳυς. Αγ. Ἑά. 

ἱποίαάϊε ΑἸΘχ. 

Χ. τᾶς ἀλλ. καὶ φάγ. ἄγ. παροικ. πο εὐ (αηὖδα αὐνεμα Ατδὺ. 

1.2. ὥλλογ.] αλλοτριος τηᾶγρο Χ, 8 ς, εἴ ῥτίπηα πιδῆι 130. 1ρ. 
ἢὶς ρίεηε ἀἠείπριϊς 131. ἐα αἰία τιδιε δῖαν. Οἷἶγτορ. καὶ φαγ. 1] 

οὐκ ἐδέται Χ, τς, τό, 18, 30, 32, ξ2, 53. 54) τό, ς7) 64, 73, 74. 7.» 
γ6, 779) 84) ὃς» τοῦ, 128, 129», 130, 1317) 134. οὶ. ΠΡ. (Ὧι. 

α μὸν τό, 573, 77» 

.] ΄ . ΤΟΝ 

ἀποθάνωσι) »πογία σιϊμι 

26} 015 

Νις. αγια 15] τὰ αγια ΝΙ], ς8, ς9, 72. - απ᾽ αὐτων το, 

τοῦδ, 118. τσάροι»..} καὶ σαροικ. ς8. Αγαῦ. 4. ϑίαν, Οἰἴἶτον. 
Οεοτν. ἱερέως] ,αεεγάοίμωι Οφοτς. ἢ] καὶ ζ4, 74, 75, 76, 
84, τοό, 1τοβ, 118, 134. (οπιρί. Θεοῖς. Δι). 1. δἰ φυθ. Ασπὶ. Ἐά, 

ἢ καὶ 30. μισϑωτὸς) - δες ΑταΌ. τ. 2. 3 ἐ φαγ. 5} 5κ 

ἐδέται Χ, τς, 16, 18, 30, 32, ζ2, ς3,) 54. 56, ς7,) {8, 64, 73» 74, 7 Ὁ» 
γ6, 77) 84) 8ς) 1ού, 1289 129, 131) 134. (ΠΡ. 1ἱρί, δι. Νὶς, 

εδῆαι τπλᾶτσο Ῥυίστια ππδηι 130. ποα χοριεάοη! (ἢς) Αταῦ. 3. πε εάσπξ 
Απη. 1. αΐαυε. Αστη. Εἀ. “απ αὐΐων 19, τοβ, 118.(Ἁὁ ἁγια 2} 

τα αγια ςΒ, γ2. καἰἴ9, 108, 118. α (ασσί: ζορι. Ατηεωὶ Οοὐά, 
αἰϊχυ!. Ατ. Εα. 

ΧΙ. δὲ] , 81ν. Οὔτορ. ἐερ.] ο (ερ. δ, ς8. κτήσηται] 

κτησὴ τ9θ. ψψυχ,.) τὴν ψυχ. 19. ἔγχτητ.) κτητον 53. ἐγχτι- 
τος (ἢς) γ7..- εκτῆτον ζ9. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρᾶτῖε ῥυϊπια, 424. χτῆσει 
ἐχρεϊπηθος ὅ81αν. Οἴτορ. Απη. :. αἰϊΐφις. Ασα). Εα. ἀργυρ. 
“σας ΑἸὐδῦ. 3. ἅτος φάγετ.Ἷ αὐτὸς φαγετ. 129. (οπιρὶ. “τοι 
φαγονται 19, 1ο8, 118, εδετὰι τηᾶγρο 8 5: ἐδετε (ἢ) τηᾶγρὸ ῥυϊπια 
τῦϑπι 130. ἀίς εἴα! δίαν. Οἰἴἶτος. ἐκ τῶν ἄρτ.] λα 5ζ. εκ τῶν 
ἐργὼν 111. ἐκ τῶν ἄρτων, [εἰ ἄρτων ἰη ςδαγαέξ. τηϊποζς, Αἰοχ απὸ 
τῶν αρτ. 128. αὐτῶν ἀρτ. (τησπαοίε, τὲ νἹἀεϊυγ, ῥγΓῸ απὸ τῶν αρτ.} 
30. τῶν αρτ. ΝἼ]1, Χ, ΧΙ, τς, 16, τ9, 32, τό, ς7, ς8, ὅψ, 73» 74) 

787 γ6, 84) ὃς, 1οϑ, 118, 129) 130, 131) 134. ΑΙ]ά. Πὶρῖ. (Αι. Νῖς. 

δῖαν. Οἴἶτος. ὕεοῦρ. τὸν αϑτὸν 18, 535 54) 59, 71) 72. 77» 77. 

Ο(οπιρὶ. ὄγγσ. ΑἹ, 1. ς. 2απες οὐπὶ αὐτίουϊο δ᾽αν. Μοίᾳ. ἐκ (πεν; ἴῃ 

ἰοχῖυ, {εὰ ἐς δαπίδες τηᾶγρο, Αταῦ. τ. ἡ δπς Αὐτὰ. τ. αἰϊίφυς. 

Ατηλ. ΕἘά, αὐτῷ 19] αὐτῶν 19. ἀπ᾽ αὐτῶν ([ο) ςς. αὐτῷ τ᾿ 
---Οαὐτῷ 39] α οϊεεπγιπι εἴ 4128 ἐἶ5 ἰηςετ]οοηῖ, (δὰ δα πηᾶγσο Παθεῖ, 64. 
4. ι « 3.“ ο 

οἱ ΟἰκΟΎ.} ὁ οἰκογενης 18. κα 0, 78, 1ο8, 118. αὐτὰ 4}, γι. 
ἄντῶν το. καὶ ὅτοι] καὶ αὐτοὶ 32, 129. Οοπιρὶ. α καὶ ΧΙ. 

φάγονται) εδονται τηᾶγρο ῥγίπια τηδηῖ 130. τῶν ἄρτων 29} τον 
ἄρτον 33, 59, 71, 72) 78» 77: ΟὐμΡΙ. τὼν ἁγίων ὟὟΊΙ. ἔς πιεῖσο 

ο. τῶν αγίων ΠΊΑΓΡΟ Ῥοι [8 ΓΏΔΠΙ 130. 

ΧΙ]. 

ΠΟΤ] ΘΠ 1 ς,),..719) 74) 76, τού. 

ἐᾶν} α (Πο) Ηείγοῇ. γέν νητ.--- 

αι 115 Ἰητογ]σεηΐ 84,1 14. δία .] γε 

με Ἡείγςἢ. ἀἄλλογ.} αλλοφυλῃ ἐχρτίτηϊς θαν 

ῶΩ»ν- 
ὃς. 

Καὶ ϑυγ.--καὶ ϑνγ. ἰπ ςοπὶ. 13} κα ἰϊεγυῖσα εἰ υδ5 15 

, 7ᾶι 
ἐφ πος ἐκ ὰ - τ 

αγῶρ. ἀζοΣ ΝΛ ἑ κὸ ιερ. αν 

ἐνητ. 1 (ο 13] Ἀ Αἰτογιγ, οἕ 

ται (ἢ) γῶ. 

. Οἰορ. 

ΠΗ ΡΙΩ͂ 
ε 

ἄν- 

7: 

8. 

9 

10, 

11. 

12. 

(}) 

ΕΠ 
ΖΕ 
νον ' 

υυ 

“-} 



ΚΕΦ. ΧΧΤΙ. 
13. ἀπαρχὼν ἄγίου δ φάγεται, Καὶ  ϑυγάτῃρ ἱ ἱερέως. ἐᾶν γένηται χῆραι. ἥ ἐκβεβλημένη, σπέρμα δὲ 
μὴ ἦ αὐτῇ, ἐπαναςρέψει ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν “πατρικὸν κατὰ τὴν νεότητά αὐτῆς" ἀπὸ τῶν ἄρτων 

14. τῇ πσατρὸς αὐτῆς φάγεται, καὶ πᾶς ἀλλογενὴς ὦ φάγεται ἀπ᾿ αὐτῶν. 

17. 18. 

Ἷο 

ΓᾺ Ἄμε! (οδά. δἰ, Αττ. ἘΔ. 

Καὶ ἄνθρωπος ὃς ἂν 

φάγῃ ἅγια καΐ ἄγνοιαν, καὶ προσθήσει τὸ ἐπίπεμπ]ον αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτὸ, χαὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸ ἅγχιον. 
15. 16. Καὶ ἐ βεδηλώσουσι τὰ ἅγια τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἃ αὐτοὶ ἀφαιρᾶσι τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἐπάξουσιφ 

ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ἀνομίαν πλημμελείας ἐν τῷ ἐσϑίειν αὐτὸς τὰ ἅγια αὐτῶν, ὅτι ἐγὼὴ Κύριος ὁ ἁγιά- 
ζὼων αὐτώς. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον ᾿Ααρὼν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, 
χαὶ “πτάσῃ συναγωγῇ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸς, ἄνϑρωπος ἄνδρωπος ἀπὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, 
ἢ τῶν πιροσηλύτωνᾳτῶν προσκειμένων πρὸς αὐτὰς ἐν Ἰσραὴλ, ὃς ἂν προσενέγκῃ τὰ δωρα αὐτοῦ 

χατὰ “π“ἅἄσαν ὁμολογίαν αὐτῶν, ἢ χατὰ πᾶσαν ̓ αἵρεσιν αὐτῶν, ὅσα ἂγ “ροσεγέγκωσι τῷ Θεῷ εἰς 

ὁλοχαύτωμα" Δεχτὰ ὑμῖν ἄμωμα ἄρσενα ἐχ τῶν βουχολίων, ἣ ἐχ τῶν πσροξάτων, χαὶ ἐχ τῶν αἱ- 

αὕτη τό, τ8, 64, 73, 77» 
τῶν ἀπαρχ. αγ.} τῶν 
.) τὴν ἀπαρχῆν 10, ς4, 

τὴ) « γα. γε. ΑἹ. ἐγ ρασῖα μείπιδ, 427. 
82, Βς. 1 »ί. ει. Νῖς. ϑδίδν. Μοί. 
Φγίων τασῖυτῃ Οντ. ΑἹ. ]. ς. τῶν ἀπαρχ 
74. τοῦ, 11:8. τῶν απαρχοντὼν ([ς) γ2. ἱπ ἤπρυΐαγὶ πυπι. ἐχρεϊηγίε 
ἔοτε Οὐρί. «Ἅ μγὶκεεὶε δῖαν. Μοί. αἰ γίον) τῶν αγιων Χ, ΧΙ 
τό, τ8, το, 30, 32, ς2, (3, (4. τς, φ6, (7, 8, (9, 64) 73, 75. 77» 
82, ὃς, τοῦ, ττ8, 128, 1:29, 130, 131. Οσπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ, 1 ἰρί. 

σι, Νὶς. δίαν. Μοίᾳ. αγιων 72. αππὶςυϊυπι ῥιδεηιτς Οορι. 
φώγετα!) φαγονται (Άς) 72. 

ΧΙΠ. ἀρ.} ανϑρωπου μρ. ἐῳ γ1, 74. 74) 76. ΑἸεχ. Ασπῃ. τ. 
εἴζηυε. Απῃ. Ἑά. αρνϑρωποὺ ΤυΓΡΟ ρεπη πιαπα 110. Δ] ΠῚ) 

ΝΙΙ, Χ, 18, ς3, 9, }1. 72, 129. {ρί. Ογε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε μεΐπια, 416, 
43). μιεδεῖ ἰῃ «᾿Ποιοᾶ,. πιίπογε ΑἸεχ. σπίρμα δὲ] καὶ σε. ς1. 
Οεοζ. Απη. 1. δἰϊηυθ. ἄπο. ἕἘά. μὴ ᾧ αὖτ.) μη ἔχη 82. μὴ 
ἣν 71. ΑΙοχ. τν ᾿πίυπι 19. α μὴ ιοϑ8. αὐτῇ}, 82. ἐν αὐτῇ 
Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραῖϑε ρείσπια, 427. (δὰ 4118] υἱ αι. ἐπαν.) ἐπανχγρεψη 

ς{. 74, 74» 76, τού, 114. Οοτηρί. επαναρρέψεται γ2. καὶ ργα- 
οὐἰκυπε γ4,) 76, 84. τοό, τοϑ, 114. (οπιρί. Οϑοῖχ. Αὐτη. τ. αἰϊίᾳυς. 
Απα. Ἑὰ. καὶ ρειεπιπες ἱπ ςἰατεῶ,, πιποτε Αἰεχ. χαὶ αὐτὴ ρεῶ- 
αὐπὶς ςς. -« ἐπε ΑἸπῃ. τ. αδίαυε. Αστῃ. Εά. ἐπὶ} εἰς 44) (ς, 

ης. ΑἸΔ. Οεοῆξ. εἰς ΠΙΕΡΖῸ ρεΐπιδ πιδῶῦ 110. τὸν πατρικ.] τοῦ 
σαϊρὸς Ογν. ΑΙ. ἡ, ρατῖο ρείπιδ, 427, (οὐ ἰδὲ υἱ Κι, μανγὼ; ουπὴ δπὶ- 
εὐἱο 8ϊἜν. Οοοιξ. πατρικὸν} -- ἀυτῆς ΤΙ, Χ, τς, τό, 18, 30, 

43) (37) {3, (4. ς(, (6, (7, (8, (9, 649 72, 73. 74. 74, 76» 27, 84, τού, 
1ο8, τ18, 148, 129, 130, 131) 114. (ουρί, 1ρί, (ει, Νῆς. Ογν. 

ΑΙ. ἱ, ρασῦε ρεΐτια, 426, 42). δίενυ. Οδοῦς. . νι ραϑέγπα Αἰτῃ. 1. 
εἴδηυε. Απο. Ἐάὰ. κατα τὴν νοότ. αὖτ.) , αχ ὁμοιοτελευτῷ 130. 
ὧν ἡνυοδοῖο ε)α, δαν. ΟἸἶτος. ὠπὸ τῶν ἄρτων) ἐπι τον αρτὸν ς. 
καὶ ὠπὸ τ. ἄρν. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ρείπιλ, 427, (εἦ Δ΄ δἱ υἱ γαῖ. “6 ραπε 
Ἴαι “« μονδω; Αταῦὺ. 1.2.3. τῶν ἀγιων ΤΏΔΙΟ Χ, ὃς. αγιὼων 
ΤΟΓΚΟ ῬΠΉΘ ἸΔΔῸ 110. 1ἰρί. «Ὁ ἡ]ιπε Αττῃ. 1. αἰΐφυε. Αὐτη. Ἐα, 
σὰ πωτρὸς αὐτῆς} τῶν πατρικὼων αὐτῆς 73. κα αὐτῆς ϑίαν, Οἰΐτοσ. 
φώγεν. ιτ"--φώγεν. 22} ν ροϊησπισπι εἰ 4ιῶρ ᾿ς ἱποοτδοσης 16, ς2. 
ολόεσο Ὁποία ἱπο κε, (ρρίεςλ (ς1]. δὸ Ἑάΐωε, (αὶ. Νὶς. φάγι- 

ται 13] οὐδέ δῖαν. Οἶτος. ἀλλογ.} ἀλλόφυλος εχρτὶπιὶς δίαν. 
Οἶτος. αὶ φώγετ.) οὐκ ἐδιται τς, τῷ ςς, ὃς. ἂς πιᾶγρο ρήπια 
ΒιΔΠῸ 130. ονκ ἐσϑεται Ὠδιῦὸ ὅς. κνα “δα! ϑιλν. ΟἷἶτγοζυΎ ὠπ᾿ 
αὖτ.) ὧν αὖν. ((ς) (9. 

ΧΙΝν. Καὶ 15), Οορι. σοι. ἄνϑρωπ.Ἶ νας αλλογενης 

5». 8). τό, γ4. 6. ἄν) αν 31, 74, 7ς, 76. Ογτ. ΑἹ. , 
ραεῖε ῥεῖ, 4:5. φαγη) φαγηται 72. ἅγια} τὰ ὧγ. Ογν. 
ΑΙ. 1. ς. καὶ προσ.) α καὶ γ3, 735 το8. Ατστῃ. 1. αἰΐχυθ. Αππτ. 
Ἑά. αὐτὸ ἐπ᾿ αὐτὸ] α ΑτΥπι. 1. α αὐτοῦ Απηεηὶ (οὐ. 41]. 
Ἄτω. Ἐά, αὐτὸ] ἀντω τό, 18, 10, 30, ς9, 72) τού, 11:1. καὶ 
δώσ. α καὶ Π]. παὶ ϑώσ. (ςὰ καὶ ἰῃ εἰμδεδῶ,. πηίποιο, Αἰεχ. τῷ 

δεφ. τὸ ἄγ.) τοδῦζο ἀργυριον Χ, ὃς. 1ἰρί. πιδρὸ ρεῖπια πιλπὰ απὸ 
ση. ἀφγυρον (Ϊἃ) 115. Ἀείκτεπάυπι ἔοτῖε ὡπὸ δὰ αὐτῷ λτπη κηίεοο- 
ἀεπς, εἰ αργυρον (ἰ. ε. αργνριον) δὰ ὥγιον ρετίπεῖ. ἐλ (πεετδοιὶ 
Ἀελὺ. 4. 

ΧΝ. βιξηλώς.} βεθηλωσωσιν Χ. Τρ, βεθηλωστι το. Ογν. ΑἹ, 
ΡΠ ρείπιδ, 428, τὰ ἅγια ρεικείεῖαν γέγαν (ππδαγεπε δίαν. Οἴτορ. 
Ἔ,μπεὔᾶνσανε οὐτὰ ετευϊο Απτῃ, τ. δδίχυς. Ασαν, Ἐά, τῶν νων] 

Τῶν αὐγιῶν 4) ς. κα ἴῃ ἴεχῖι, ἐδὰ ΒΔ θεῖ ΤΊΛΓΣΟ ὈΓΠΔ ππδπῸ, Αὐτη. 1. 

Ἰσραὴλ) « 7. οἰφαιρῶσ!] 
αφορβιουσι 19) 54) 64, )ς. ἀναφιρουσι τό, 32, 7, 73, 74, 76, 77), 
84) ὃς, τού, 129) 134. Οοαρί. πρροσφιρουσιν ς3. Αἰεχ. ἔς ΠΙΆΓΣΟ 

8ς. φιεῤουσι 30, ςῦ. 
ΧΥῚ. ἐπάξ.) προς πιαγρὸ ρείπια πιδηὺ ({(1]. υἱ Ἰορεγετιγ προσαξ. ) 

110. ῳ'ὰ αἤεναν! δᾶν. Οἴἶτορς. "9" ᾿πζενο Οεοιγ. ἐφ᾽ ἰαυτ.] 

Φ᾽ ἰαντοῖς 84. Ογτ. ΑἹ. ἱ, μᾶστε ρυίπια, 418. ἐφ᾽ ἑαντων 52. ἐπ᾿ αυ- 
τοὺς 107) 108, 118. Οοπιρί. Αἰά. ἀνομίαν] ἀμαρτιᾶν 19, 1ο8, 
Στ. αὐτὸ] ὑμᾶς 51. τα ὶ ἁγια Ἔ ἀγιὼν 19. “Ἔ τῶν αγιὼν 

ΧΙ, )ς. τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων ἐχρεϊπυηΐ Αταν. 1. δΐφυς. Ασπι. Ἐὰ, 
αὐτῶν) , Ἀπῃ. 1. δἱΐφυς. Ασαι. Ἑά. ἐγὼ]  μἔπ Θουις. 
Ἄστη. τ. αἰϊΐφυς. Αττῃ. ἙἘά. 

ΧΥΠΙ. Καὶ) α Απῃ. 1. δἰϊϊφυς. Ασπῃ. Ἐά. 
Οεοζ. ἐσ Μίνε Απτῷ. τ. δἰϊϊαυς. Αγηὶ. Ἑά, 
Οεοῦς. Αγηι. 1. αἰῆᾳυε. Λπη. Εα. 

ΧΥΠΠ. ᾿Ααρ. καὶ τοῖς νἱ. αὐτ.} τοῖς νυν. Ααρ. καὶ αντὼ ς. 
᾿Ααρ. 7γ ἐὰν “Μἴαγοπε Αἴτη. ἱ. αἰΐᾳφυς. Αστὰ. Εὰ. τοῖς υἱοῖς) ει 

ἡ ὼ Αττὶ. τ. αἰΐψυε. Ατπι. Ἐά. α΄. συναγΎωγ.} τ. τὴ σνναγ. 
54, 2, 82. ἐπια ονη βπαάζοζα Αττι. 1. αἰϊᾳφιιθο. Απη. ἘΔ. «-Ὦ τῶν 
υἱῶν ξ4) 74) 73, 76, 84, τού, 134. “νων Ν]], ΧΙ, τοϑ, 118. 

Οὐοπιρί. -Ἐυμὲν (οσιτυρίε εχ υἱων) 190.50. “Ἔ υἱῶν ΩΝ Χ ἰῃ οἰ- 
τεξι. πήποτε Αἰεχ καὶ ἐφ. πρὸς αὖτ.) α τού, 111. Οφοῦζ. καὶ 
ἐρ. αντοις τς. Απῃ. 1. δἰφιε. πη. ΕἘὰ. λαλησειῖς καὶ ἐρ. τρ. ἂντ΄ 

19) 108, 18. ἄνϑ». ἄνϑρ.} α αἰκεγυπι 7) τοό. ἀπὸ] ς9, 7» 
128. ἢ 19] α 77. 
(ὐοπιρὶ. ϑδίαν. Ὅεοης. Αστ. «. αἰϊαυς. Αται. ΕἘά. τῶν προσηλ.} 
τῶν νιῶν ρατεπιϊπυπί ΧΙ, ς8, γ4,) 134. δρήσεπὶ ργαην ταῖς, (δὰ υπςῖϑ ἰη- 

εἰυία, ΑἸεχ. -“Ἐ εδέεπι ς 4. ς ς» 71,7. 76, 84. α τῶν 129... αὶ ὈΓΛΙΠῚ- 
τε Οομρὶ. τῶν Ὡροσκ.} ἡ τ. τρ. 158. τῶν 110, 131. 5αν. 
Οἴἶζοσ. Αὔπι. τ. αἰϊἴϊφιἊ. Ασα. Ἑά. τρ. αὐτ. 21 , Χ, τὖ, 18, 

30), 32, (2, (1, τ, ς7), ὅφ 73ν 7. 82, ὃς, 128, 1205) 130, 131, 
(ἰοἱπρὶ. υμὲν 19, 108, 118. ἐκ νοὐϊε ϑδιαν. Οὗἶτογ. ἰώ Οδογρ. 

ἐν Ἵσρ.} ἐπ προ 70, 4οἱς Αττη. τ. δ φυθ. Αση. Ἑὰ. ἂν 19] ταν 

42, 7ζ. τὰ δῶρα) α τὰ Αἰά. Αγαρ. 3. αὐτοῦ 2.) , Αἰά, 
Αγαῦ. 3. 83λν. Οἶγοσ.υΌ σπτᾶσαν 1}, Αταδ. 1.2.3. ὁμολογ.] 
ἐνχὼν ΓΊΔΓΡΟ ὃς, εἴ ρεΠΊΔ πιδυ 130. ἐξωμοσιαν τπαῦρὸ Χ. ΤΑρῇ, 
ἀττουΐαπι ργασπιτὶς Αγαδ. 3. αὐτῶν τ --αὐτῶν 2] . δἰϊεγαις. εἴ 
φια ἰἷς ἸΒπιε Ἀξεηΐ Αγϑ. 4. αὐτῶν 19} εἰν; Αγαιεηὶ Οοὐ. αἰϊᾳυΐ. 

πρ. Μωυσ.Ἶ Μοΐ 
λέγων} “1 ἀϊοὶ 

Αττη. Εα, ἣ κατὰ} εὐ μουπαίμν ϑῖδν. ἩΜοΐᾳ. αἵρεσιν) αναι- 

βμισιν (8. ϑυηλησιν εὐχὴν αὐτοῦ (ἢ) πιᾶλγρο Χ, ϑέλησιν τηᾶγζο 
1 ἰρί. ὅσ} οπιπία φμαομηφιε Οορ. ἄν 5] ἐὰν 32. τῷ 

Θι"] Κυριω 19, 1τοϑ, ι18. τῷ Κυριω τς; τό, 18, 30, ς2.) ς4, (6, 
ς7,) ὁ 4, 73» 74» 70, 77, 84, τού, 128, 130, 131, 114. Οοπρὶ. ΑἸά. 
δίαν. Οοοῖζ. Αση. τ. αϊίᾳυε. Απτῃ. Ἑά. ὅς, βεά Κυρίῳ ἰπ οβλγδέϊ. 
πιΐπογα, Αἰεκ. ὁλοκαύτ.} ολοκαυτωβατα ς9. 

ΧΙΧ. Δικτὰ) δκεερίμπε ϑῖλυ. Οἰἶγοζ. Αππεηὶ Οοάά, αἰϊφυϊ. 
Ατπι. Ἐάὰ. ὕω] ὑμῶν ὟἾἼΙ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, ς2» ς3, τό, ς;, 
ςΒ, (9, 64, 72, 73. 8ς, 128, 130. υμῶων ἰη ἴεχῖυ, [δ ἐν ΠΑΓΡΟ ῬΓΙ Δ 
ταδπυ, ἔς}. υὐ ἰεφεγεῖυγ ὑμῖν, 131. «4 νοὶ; δῖαν. Οἰἶγορ. Αἰτη. σ. 
αἰἴφψυο. Απη. Ἑά. ἄμωμα ἄρσενα} ἀρσεινα ἀμωμα Χ, τς, τό, 
18, 10, 30, 32» 53» 47» 58, 49), 04) 72) 73, 77» 85. 103, 118, 128, 
130, 130, 131. ΑΥπν. 1. ἀμωμχ ασιν αμώάα (ε) ΚΠ. ἀρσιν 
ἀμωμὸν (4, (6, 7... γ8. γό, 8. τού, 114. (ὐοπιρὶ. δ[αν. Οἰἶτορ. 

Απταεοὶ Οοὐά. αἱ". Αππτ. ἘΦ. ἄμωμα ἀρσενικὰ ΑἸά. βουκολ.} 

βοων 53. ] καὶ ΝἼ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 30, 35, 537) 54, ῬΩ 

«6, ς7, ς8, (9, 64. 71) 72, 73» 74) 75» 76», 77» ὃς, τοό, τοβ, 118, 
128, 1200) 131, 134. Οσπρί. Αἰεχ. Ογγν. ΑἹ. 1, ραῦῖς ρει πΒ, ς20. 

Ατοῦ. 1. ἃ. Αὔπι. τ. αϊᾳυς. Ατπι. ΕἘά, ἐκ 25], 18,721. καὶ] 
ου! δδν. Οἤτοσ. 

ςἈ 

χαὶ 19. (πυρὶ. “Ὁ απὸ 18, ς8, 130, 131... 

τ, αἱ 

ἐκ - 



ΛΕΥΓΤΙΚΟ  Ν. 
ΚΕΦ. Χχπ, 

γῶν. Πάντα ὅσα ἂν ἔχῃ μῶμον ἐν αὐτῷ ὁ προσάξουσι Κυρίῳ, διότι ἃ δεχτὸν ἕφαι ὑμῖν. Καὶ 20. 21. 
ἄνϑρωπος ὃς ἂν προσενέγχη ϑυσίαν σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, διαςείλας εὐχὴν ἢ χατὰ αἵρεσιν[ ἢ ἐν 
ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν, λἐχ τῶν βεκχολίων ἢ ἐχ τῶν 'παροξάτων, ἄμωμον ἕξαι εἰσδεκτὸν, πτᾶς μῶμος ἐχ 

! 

ως ᾿ἦ᾿Ἴ ᾿ 3 9. 40 

ες αϊ ἐν αὐτῶ. Τυφλὸν ἢ συντετριμμένον ἢ γλωσσότμητον ἢ μυρμηκιώντα ἢ Ψψωραγριώντα ἢ 23. 
Φιῷ Μ ΕῚ ] ρὼ ρο ΄ ΝΗ 3 [4 3 ,΄΄ » ,ϑ.““ῷ0Ψ)ὥὄἽ Σ ἃ'νμ», ἡ 

»" ̓ ς λειχῆνας ἔχοντα, ἃ πσροσάξουσι ταῦτα τῷ Κυρίῳ, καὶ εἰς χάρπωσιν ἃ δώσετε ἀπ᾿ αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
. 3 φο ’ 9 δ 7’ “, ’ ΄ ͵ . ᾿ 

ἘΠ ..ἕ δυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μόσχον ἢ τπτρόξατον ὠτότμητον, ἢ χολοξόχερχον, σφάγια “ποιήσεις 23, 
ΐ ἰδριλιων “͵᾿ό νυ ΝΝ 9» 5. ἃ ΄ ν᾽ 7 ἈΠ ἐχτ. οἷν ΟΣ ᾿Ν ᾿, ι τ , ᾿ς , δ ὃ 93 

αὐτὰ σεαυτῷ, εἰς δὲ εὐχήν σου ἃ δεχϑήσετάαι. Θλαδίαν χαὶ ἐχτεϑλιμμένον χαὶ ἐχτομίαν χαὶ 24. 

ἡ ροι 

3 ΄ 2 ͵ὔ 2" δι ΄ ΣΝ .“Ὁ μ᾿ ς« » 3 ἢ ᾿ ... ΔΝ 
ἀπεσπασμένον, 8 προσάξεις αὐτὰ τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἐπι τῆς γῆς ὑμῶν ἃ “σοιῆσετε. Και ἔξ χειροξς 

ἀλλογενᾶς ἃ προσοίσετε τὰ δῶρα τῇ Θεοῦ ὑμῶν ἀπὸ “πάντων τέτων" ὅτι φϑάρματά ἐξιν ἐν αὖ.- 
γ ΓΟ Φ φ ρο φ » φρο δ ρ. ᾿ς, , φ φ΄ Ὰς ἰδ ξ΄ 

τοῖς, μωμοὸς ἐν αὐτοῖς, 8 δεχϑήσεται ταυτὰ ὑμῖν. Και ἐλάλησε Κυριος προς Μωυσῆν, λέγων, 

ΧΧ. Πᾶανταὰ ὁσαἿ καὶ τ. οσὰ 8. ΑΥδΌ. 1. 2. 3. Οὐοῦξ. ομμέ 

φκοάεμηφις δἷαν. Οἴτορ. ἄν ἔχη] ἐᾶν ἐχὴ 32. ἂν ἔχει! Χ,, ,ς. 
ἔχει ἰαπῖυῃ 1 5) 64. κα ἂν Τγατηαΐο. 11, 533. φεϊδι εμπφηε ἐγ, Οεοτξ. 

ἐκ ἐδίσϑε ςς. 8 δώσεις το) τοβ, χ18. ΑΥταΌ. 3. 
Ἠείγοϊ, πορ ἀειῖς δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

“ἴ οὔεγαί ς ἐμά Αταὺ. 3. 

“5 δωσεται γς. τοῦ. 
τὸ ϑυσιαρήρ.] α τὸ ΑΙά. -ἢ “πεῖ, 

τῷ Κυρ. 45} Κυριὸυ Ἴς. τὼ Θεὼ 120. 

μῶμον] ππεμία Οεοσρ. μ- ἐν αὐτ.] ἐν αντ. μ. 19, 1ο8, 118. κα τῷ [0. ᾿ 
ἐν αὐτῷ] ἐν αὐτοῖς 10, 32) το8, 118. Οπιρὶ. Οορῖ. ἐν εαυτω ςς, ΧΧΙΠΙ. Καὶ] ς8. Μά 8ϊαν. Οἶτορ. λα Απποηὶ ( οὐά. δἴέᾳι). 

ς). Ἰθατηδίς. ἷ. ο. 5᾽1αν. Μοίᾳ. Διρεγ ψείρίμνι δῖαν. Οἷἶτοσ. α Θεοῦ. στὰ. Ἑά, ἢ 15} καὶ )ς. 8ὅ1αν. Οὗἶγοσυ υὠτότμ.} ὠστοτμ. 
Απη. 1. δ᾽ίαυς. Ασηϊ. Εά. τροσαξ.] τροσοισουσι 74, 76, 84, (δ) 128. ἢ κολ.}] α ϑῖδν. Οὗτογ. κολοῦ.Ἷ κονδοκερῶτον πᾶσι 
τού, 129, 134. (οπρὶ. 

118. -Ἐ αὐτὸν (ῆς) 19. Κυρίῳ] α ς8, 118. τω Κνρ. τό, ς7, 
73. 77» 131. τῶ Πηᾶγρο 8ς. διότι) διὸ (ῃς) 2. οτι ςς. ΑΙοχ. 

αὶ δεκτ.-- ωροσενέγκη ἴῃ σου. 21] α Βᾶῖς εἴ μα [5 ἰηϊεαςεηξ. (Ης) 
ζ2. δεχτὸν) δικτα ς4) 745) 7., 76, 84) τού, τοϑ, 134. Οορῖ. 
ἔγαι ὑμ.} ἐςιν ὑμῖν ζ79 735) 77». 131. ὑμῖν εἐςὶν ΠῚ, ὑμῖν ἔςαι, {τὰ 

ἔἕςαι ἴῃ οἰιαγαᾶς. τηΐμοτο, Αἰεχ. αὐτοῖς τηᾶτρο 8ς. α ὑμῖν Ὠδηγδίς. 
]. 5. «4 οοὐὲ ἐγ! δῖαν. Οἴτογ. ἐπ υοδὲἑτ εὐ ΑΥγὰ. σ. 4]}14ὺς. Απ, 
ἙἘὰ. ἱἐΐ δῖα Θεοῖς. 

ΧΧΙ. Καὶ ἄνθρωπ.) καὶ ανϑ. ανϑρ. ΝἼΙ], ς8, 59. ῥγαπηϊτς κς 
((ς) ὃς. ἄν] ἐᾶν 32, )ς. ϑυσίαν] δωρον ρταταϊϊπιης 19, τοϑ, 
118. τῷ δωρα αντὸν Ὀγαιης γς. Ργαπητας τὰ δωρα αὐτου, καὶ 
χατὰ Ὅασαν ὁμολογιῶν ἀυτῶων ἡ χατὰ σασᾶν αιρέσιν 18. ῥγΦΙΤΛ 
εαάεπι συπὶ ἐλίογαηι δὰ ἤπεπι, στη. 1. ργατηϊτυηὶ τὰ δωρ. αντὰ καῖα 
τσᾶσ. ὁμολογ. αὐτῶν ἢ καα τσασ. αἰρεσ. αντων Χ, 30, 54, 5» ς7,) 73» 
γ4,) γ)6, 77. 845) τού, 130, 134. Ρῥγατταϊ εδάςπι (ουπὶ ας ἤσῃο, ψιοὰ 

᾿πῖτο σοπηΠΊΔ[15 ὑγα πη Πεγαῖ, δὰ ογη πὶ σοη 110) 8 ς. Ργδπιττιηϊ δωρα 
ἄντα καΐα πασ. ὁμολογ. αὐτὰ ἡ κατὰ τασ. αἰρεσ. ἄντοὺ τό, 82, 131. 

Ἀχτηεηὶ (οὐὰ. 41}. Απη. Ἑά. ρῥγαγηϊις κατὰ τασ. ὁμολογ. αὐτῶν ἢ 

κατὰ τσασ. αἰρεσ. αὐτῶν 129. σωτηρίου] τῶν εἰρηνιχὼν ΤΔΓΡῸ ῬΠΠΊΔ 
ΤΏΔΗΙ 1320. τῷ Κυρίῳ] α τῷ ςς. δας, εὐχ.] του ϑαυμᾶςωσαι 
ορχον τηῦγρο Χ, 1ἰρί. η διας. εὐχ. ςς. εὐχὴν] οοἱα Οεογρ. 
Ἅ τ --λ} α αἰϊτεπιῖγ. εἰ φυα: 5 ἰητετίασεης ςς. ἢ 13}. ΠῚ, 19, 
249. 1οϑ, 118. ΑἸά. δ[αν. Οὐἶζοσ. διδθεῖ ἴῃ οδαγαέξ. ταϊηοσε ΑἸδχ. 

κατὰ αἵρεσ.) κατα διαίρεσιν Ν]], 19, ς8, 71) 72) 1ο8, 118, 129. 
κατα δι’ αἱρέσιν 9. ἙΕυϊϊπε νεῖο κατα (οάϊουπι ᾳφυογυπάληι ἰςξϊίο, 
εἰ δια αἰϊοτιιπι ν᾿ εἰς ἐκουσίον ΤηΔΓΡΟ ὃς, εἴ ρυϊπηᾶ πηᾶπι 130, ἢ ἐν 
τ. ἑορτ. ὑμ.}] α  Ν]1. ΑΙεχ. . οπιηΐδ 30, ς8, 128. Ατδ. 1. 2. 3. 
ἔκ τῶν [βουκ.] ἐκ τε των β. ΝἼ], Χ, τό, 18, 3ο, ςό, ς), ς8, 72, 73, 
74) 6, 779. 844 ὃς, τοό, 134. (οπηρῖί. ἀκὲ ργωιαϊῖς Ασα. 3. δ 

αὔέταπὶ δῖαν. Οἰἶτοσ. -Ἐ ανταὰ 7ς, τοϑ, ξο Χ. Τρ. σφαγ.} εκουσιον τηδῦρὸ Χ, ὃς. ρ΄. ἐπ ῥγβεπικις 
δῖαν. Οἴτογ. ἐπ ἐγκεί αέίοπεν (σφαγὴν) 8ιαν. Μοίᾳ. ποοιησ.) 
αποϑησεις το. ΑΙεχ. Καείεις ταῦ. 3. αὐτὼ σεαυτῷ} , αὐτὰ 
19, 1οϑ, 118. ΑΥΔδ. 3. Οδοῦζ. Απῃ. τ. κα υὐσυήσ]ις Αγπιεηὶ (οαα. 

411}, Αὐπλ. Ἑά. σεαυτῷ] ἑαντῷ Οὐοπρὶ. δίδν. Μοίᾳ. υοὐέγηεε 
ΑἸ. 3. καϑϑ' αἵρεσιν εχρηπιϊς δίδν. Οὗτος. -ἰ εδάεπι, (οἀ υηςῖε 
ἱποϊυία, δῖαν. Μοίᾳ. εαρίεἰ ἱμο Θεοῦ. εἰς δὲ εὐχ.] Με ἐπ νοίκια. 
πον οὔενίε (ορῖ. μα πε οὔέτγαι ἐμά] ἐπ νοίμπι ΑΥΔΌ. 3. εἰ ἐπὶ υοίεσε 

Αττη. 1. δἰϊΐψυς. Ατπι. ἘΔ. σα] ς4) 7ς. Οορῖ. Αγαῦ. 3. 8} 
φμοπίαπι πο (ορῖ. ΑΥδδ. 23. δεχϑήσετ.) δεχϑήησοντ. τό, ς2, ς7, 
73, 77» 855. 131. Οορῖ, τροσδεχϑήσετ. ΑἸεχ. ἀεείρίαιαγ ϑῖαν. 
Οἴτορς. 

ΧΧΙΜΝ. Θλαδ.] σπαδονῖα τοαῦγο Χ. 1ρῆ, εἰ ρεωπιῖς Ασδῦ. 3. 
Ἔ σονο 8ῖλν. Οἴτορ. καὶ τ᾿, χ᾽, 3] σὼ Αταδῦ. 3. 
ϑλιμμ.} σνντεϑλιμμ. 4ς. εκτετιλμένον ξά4. 
ἐκτομίαν] ἐκτομιδα 111. ἐκτομίαν ἴῃ ομαγαέξ. πλίποσε Αἰεχ. καὶ 
ἄπεσπ.}) αὶ 72, 75. τσροσάξεις) τροσαξετε ΝῚΙ, Χ, τς, τό, 18, 

29, 32), 532) δ ς, 68, 64,) 715) 72) 747 76, 72) 85, τού, 128, 129, 134. 
( οπρὶ. ΑΙά. Αἴεχ. Ογύ. ΑἹ. ἰ, ματῖς ργίμηδ, ς20. Αγαῦ. 1:. 2. ϑῖαν. 

Οὔἶτορς. τροσαξεται ΧΙ, 30, 82,131. αβεταιὶς δῖαν. ΜΖοΐῃ. προσ- 

ἀξουσιν το, 1το8. ΑΥΔΌ. 3. αὐτὰ] α Δι. 1ἱ. αἰδΐαυς. Ασαὶ. Εἀ. 

τῷ Κυρ.) α τῷ 604, τοϑ. ἐπὶ τῆς γ.} ἕν τὴ γὴ 20. ΑἸ΄. ὑμὼν) 

α 52. ποιήσετε} ποιήσεται 75, 1120. ποιηϑησεται 49. Αἰά. 
“εις δῖαν. Οὗτος. -Ἐ ας Οορῖ. Ἔα ταἰδις Ατδ. 3. 

ΧΧΝ, Καὶ] α Οεοῖρ. ,Μ4 8[αν. Οὔἴτορ. ἀλλογ.] νιον αλ- 
λογ. 19, 1ο8, 118. (οπηρ!. υἱοῦ ἢ Χ ἰπ οἰαγδέξ, τοίμοτε ργα- 
της ΑΙεχ. νιον ἀλλοτρίου τιᾶτρο Χ, 8ς, εἴ ῥγπιᾶ τηᾶπῦ 110. 

11ρί. ἀλλοφύλου εχρτίπιϊ: 8ϊΑν. Οἶτον. προσοίσετε) τροσοισέϊαι 
)ς. αὔενανὶς ϑῖλν. Οἶτοξ. τὰ δῶρα} α τὰ το. Οσπιρί. ΑἸὰ. 
Ἀγδῦ. 3. τοὺς ἀρτοὺς Πιᾶῦρο ἈΥΙΠΙΔ ΤΠηδῖ) 120. τὰ αγιά τηλῖρο Χ, 

ἐχτε- 
ν "ἢ 

καὶ ἐκτομ.} κα 72. 

τ 9 Ριαπς 5αν. Οἰἶγος. Ἢ 3] καὶ 19, 43» 72) 1οϑ, 1186. προς ΙΔρί. (τοῦ Θεοῦ] τῶ Θεὼ 19, 75. Αἰά. Αταῦ. 3. δῖαν. τῳ Ῥδεὴν 
ὅν ον, ἦν, δατ,}) Ἡ καὶ ἐκ τῶν αὐγὼν 19) 108, 118. “ἢ εκ τῶν αἱγ. 8. τηλγὸρ δμ: “Κυρίῳ τῷ Θεῷ Ογε, ΑἹ. ἱ, ρατῖε ργῖπιδ, ς 44, (δὰ δἰ] υζ 
ΤᾺΝ ἄμ. ἔς. εἰσδ.} κα 1ο, 1τοϑ, 118. ἔγαι 15] ο,ο ϑῖαν. εἰσϑεκτ.)]ὺ γαῖ. ὑμῶν] κα 72. τάτων) , 73. -ἰ ἡδπς Ατστὰ. στ. αἰϊίσυς. 

Πν. δέκτον τό, 128. εἰς ἐχασίον τπᾶγφο Πὰς τείεις (τεξετεμάδ νεγὸ δά καρ 
αἵρεσιν) Χ. 1Τὰρῖ, εἰς δεκτὸν εχρήτηυπτς 5δν. Ασαὶ. τ. αἰΐφυς. Αττπ. 
Ἑά. ἔραι 25] εξὶν ςς.. κα 77). φο ϑῖαν. ο΄ ἐν αὐτῷ] ἐπ᾽ αὐΐω 
ΝΠ, τό, ς7, 7325») 74. γ6, 77, 84) τού, 129, 120, 131) 134. ΟὈΠΡΙ. 

βίαν, 
ΧΧΙΙ, Τυφλ.} η τυφλ. ςς. Απη, 1. αΐαυς, Ασπν. ἘΔ. ἢ 

Ατῦ. ἙἘ4ά. φϑαρμαῖα] φϑαρτα 111, 18, ςς, 82) Ἰα8. φϑαρματαί 
ἰη οδαγδέξ. τηϊποσε Αἰθχ, ἴῃ υγη. Πησυϊατὶ ἐχρεϊμγυης ἴσθογρ. Αὐπ,. 1. 
ἐς. ἐν αὐτ.] ἐν αυτ. ἐς. )ς. καἐν αὐτ. ςς. α οἰἴηπία Αγ. 1. αἰϊίψυς. 
ἈΑπη. Ἐάὰ. ἐν αὐτ. τ᾿ ---ἶν αὖτ. α} α ροϊτεηιᾶ εἰ 4018. [ιῖ8 Ἰηϊει)-- 

ςεηῖ Π, τό, ζ2, ς3,) ς7,) 273) 77. ιΆδοῖ 68 ἴῃ οἰαγδέϊ. πιίμοσε ΑἸεχ. 

μῶμ.} καὶ μ. ς4, 74). 75» 76) 84, τού, 131) 134. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῦα 
συντετρ.} αχρήῆγον πιᾶτρο Χ. Τἰρ. αὶ Αὐδθ. 1. 2. γλωσσότμ.}) Ῥτίπια, ζ2ο. Αγᾶρ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴἶτορ. - ἐγὶν 131. Οδοῦ. πια- 

ὠτοτμῆτ. 19, 118. αποτμήῆτ, τοϑ. ἢ ψωρ.} καὶ Ψωρ. «4, )ς. εἶσ μμπὶ Αστη. τ. αἰϊϊψυθ. Ασπτῃ. Ἐα, ἐν αὐτ. 23] α γ4. Αιδῦ. 

τροσαξ.} τπροσφερουσιν (ἢς) 53. ἀἤεγειῖς Αταῦ. 3. αἤεναμι δῖλνν ζ. 2. Οθουξ. Αστη. τ. αἰϊΐᾳιθ. ἄστη. Ἐά. ἃ δεχ ήσετ.}) α δεχ΄- 
Οἴτος. ταῦτα] αντα ΝΙ, τς, 19, 30, ς3, ς4,) κό, ς8, ζο, 64, 
γξ, 1οϑ, 118, 129. Οομπηρὶ. Αἰεχ. Αγ. 3. α πῃ. 1. τῷ Κυρ.} 
τω Θεὼ τς, τό, 18,30. 32) 53») 8, 64) 739 74. 82, 8ς) τού, 128, 120, 

1319. 134. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖε ργπι9. 520. »πἰλὶ Ατδῦ. 3. Κυρ. ιἢ 
-Κνρ. 291] , αἰκεγυῖγ, εἴ φυα 115 ἱπτεδοοηΐ Αἰτη. 1. εἰς καρπ.] 
εἰς ολοκαρπωμο, ΧΙ, ςς. εἰς ολοχαυτωμᾶ ς4) 7ζ. εκχουσίιον ΤΠΔΓΡΟ 
Ῥυϊπιδ πᾶν 12.0.0 (μεβεῦ αἰίαγε ((Ἰς, (τἀ εχ τηεπάο ἐοσῖε, πδπὶ εᾶ 1ϊ2- 
ὅπν (δίεαυυητιν εχ τερεῦϊο) Ἡείγοι, - δεζορίανε (ορί. -Ἑ εἰ ἐπ 
δοίοεσαβανε Απτη. τ. αἰΐφας. Αὐτὰ. ἘΔ. , Αχδθ. 3. ἃ δώσετε) 

Ήσοντ. ς2) 73. Οορῖ, εκουσιασϑησετομ ταβγρο Χ. [ὠΔρέ. εἰ ῥξᾶε-- 
ταϊξαης Ασα. 1. 2. 3. ταῦτα] α Οορῖ. Αγαῦ. 3. ὑμν] ἃ 
οοὐΐς δῖδγ. Οἰος. μωμος γὰρ εἰσι (ἔς) ἰῃ τηᾶγῃ. μος ἤσῃο ἀλῖο 
τείετι 131. 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ] κ᾿ Απη. 1. αἰΐαυς, Ατπι. Ἐά, 
δτίουϊο (οοζγᾷ. ψρ. Μωυσ.} Μοβ Οεοτᾳ. 

ΔΙ 4ις6. Ατπι. Ε΄, λέγων} εἰ ἀϊεσόσε Οεοτρ. 

ἰφυς, Απῶ. Ἐά. 

Κύρ.] Φὲμε οὕτω 
ες Μάοίς Δίτα. χἁ.Ἅ 

εἰ 4. Αἴτω. τ. 

Ὁ, 

2 6, 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ 
ΚΕΦ. ΧΧΙΪ. 

27. Μύσχον ἢ πρόξατον ἢ ἢ αἶγα, ὡς ἂν τεχϑῇ, χαὶ ἕςαι ἑπτὰ ἡμέρας ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ἡ ἡμέρᾳ 

28. 

ΠΥ ζο᾿ 
11 

τῇ ὀγδόη χαὶ ἐπέχεινα δεχϑήσεται εἰς δῶρα, χάρπωμα Κυρίῳ. 
τὴν χαὶ τὰ παιδία αὐτῆς, ἃ σφάξεις ἐν ἡμέρα μίᾷ. 

Αὐτῇ τῇ ἡμέῤᾳ ἐχείνη βρωθήσεται" οὐχ ἀπολείψετε ἀπὸ 
Καὶ φυλάξετε τὰς ἐντολάς μδ, χαὶ ποιήῆσετε αὐτάς. 

Κυρίῳ εἰσδεκτὸν ὑμῖν ϑύσετε αὐτό. 
[ων ΑΝ 3 δ « 3 ΄ 3 ’΄ 

Τῶν εμκα εἰς 10 μι εἐὙΎω εὐ ἜΘΕΙθΕ, 

Ν, 

Καὶ μόσχον χαὶ πρόξατον, αὖ- 
Ἔαν δὲ ϑύσης ϑυσίαν εὐχὴν χαρμοσύνης. 

Καὶ ἃ βεδηλώσετε τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ: ἐγὼ Κύ- 

ριίος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς, Ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὕςε εἶναι ὑμῶν Θεός" ἐγὼ Κύρισς. 

ΚΑΪῚ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἸΣ Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτάς" αἱ 
« ἍΝ ζά Δ, ΄ Ξ. πᾳ" ῪἮῊ ς.« » 4» ΄ 3 ε ε , 

. εορται Κυρίου ἃς χάλεέσετε αὐτας χλητᾶς ἀγίας,) αὐταί εἰσὶν αἱ ἐορτᾶιϊ μᾶ. ἝΣ ἡμέρας “σοιή- 

σεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμη σάδθατα ἀνάπαυσις χλητὴ ἁγίᾳ τῷ Κυρίῳ", πᾶν ἔργον ὁ 

ΧΧΔῚΙ. Μοσχ.] π μοσχ. ς3. ὡς} ὦ Χ, 18, 19, 64, τοδ, 
118, 128. ὦ ΠΙΟΓΡῸ ρῥΓΠΔ ΠΙΔΠ 130. ὁ 1ς. ὃς ζ9, )ῆς. ὅσα 78. 

ἄν) αν Χ, τς, 18, 32) (ῳ 64, )ς, 118, 128. τΕχ ϑ"} ἴῃ Ὠμηι. 
Ρίωγαι! ἐὐμάπιιης Ατιῃ. 1. αἱΐυς. Ασπ). Ἐὰ. καὶ 15] α τς, τό, 

ς7, 73) 77ν 131. δίαν, Οἴτορ. Οεοῖρ. Αγπὶ. ᾿, αἰΐΐφυς. Απῃ. Ἐά, 

ἐςαι) “76 ϑδἷαν. Οἴσορ. ἱπῖα) ἐξ ςς. μητέρα) -ἴ αντον Χ, 

τξν 165) 18, το, 30, ς2,) 53, οὖ; 570 48, (9, ὅῳ 73) 74, 77», 84. 8ς», 
τού, τοϑ, 118, 1283, 1299 130, 1317) 134. (τ Ρ]. ΑἸΙά. γε. Αἱ. 1, 

μᾶσῖε ρηπιδ, 3:8. Αυγ. Αγῶῦ. ᾿. 2. δίαν. -Ἐ ἰάστῃ ἴῃ ςπαγδᾶς. στηὶ- 

ποζὸ Αἰεχ. τῇ δὶ ἡμ.} “ “ἰς δίαν. Οἶτοσ. “ ἐπ “4 Αττι. 1. 

αἰἰΐηυς. Απτ. Εά. τῇ ὁγδ.} τὴ ἐξδομὴ ςς. α τῇ (οπηρ. καὶ 
ἐπεχ.) α γ1. ϑεχϑήσετ.) δεχϑησοντ. ς8. δωρα} ϑωρὸν 10, 
1οϑ, τ18. (οπρὶ. Απη. 1. αἰΐϊφις. Ασηι. ΕΔ. χαρπ.) καρπω- 

ματα γι. τυρὸν ΤλΓροΟ 8ς. - δεζορίαπα (ομῖ. ἐπ ρυασπιτῖς Οεοτγ. 

Κυρ.) τω Κυρ. 1], Χ, ΧΙ, τό, 18, 30, ς3) ς7») 58, ξ0, ὑφ 72, 73» 
74. 7. 77. 84, ὃς, τού, 128, 129, 130, 131) 134. (Ἰοπιρὶ, ΑΙα. 

γε. ΑἹ. 1. «. Οοοι- 

ΧΧΧΥΠΙ. Καὶ μέσχ. ̓ γ οὐ κίε «μίσα δἷᾶν. Οἴτοζ. αὶ καὶ πη. τ᾿ 

αἰσυς. Αται. Εά. καὶ 23}  ς8, τοϑ, 118, 129. (οπιρὶ. ΑΙεχ. 

Ἄγαρ. ι. 2. Ἢ οἱ ποίμνια 16, ς2, ξ7ν 73» 779 88) 130, 111. αὐτ. 

χαὶ τὰ α«. αὐτ.) ιν εὠνε πιαίγς ἰληῖα πὶ δίαν. αὐτὴν] δ᾽ "πσίγονη 

Οεοῖρ. α πε. τ. διίίφυς. Αγ. ἕ., τὰ ταιδ.] το παιδιον Ν]], 

Χ, ΧΙ, τςν τό, 18, 29, 30, 32, 52, ς3, 54» 66, ςβ, ὅ4, 73» 74» 75» 
6, γ7). 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 12:8, 129, 110, 131, 134. (Λοιῃρὶ. 

ΑἸά. Ογς. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ρεΐπ, 1.8. παιδιον ςο, 72. ἐ σφαξ.) 
α (ας) γι. σφαξεις) σφαξετε Ν]Ϊ, Χ, τς, τό, 18, 19, 42), 58, 59, 
όῳ, 73.) 73), 7γ4, 76, 77). ϑῷ, ὃς, τού, 1τοϑ, 128, 120, 1217) 134. (πρὶ. 

Ογτ. ΑἹ. 1. «. δίαν. Απιι. ι. αἰΐφυς. Απν.. . σφαξιται ΧΙ, 10, 

)ξς,. 82, 118. ἐγπεϊ ἐμ, Αταῦ. 3. ἐν ἡμ. μιᾷ}  Κυριω τι8. 
,α"ν Οο.υΡὶ. 

ἈΝΙΧ. Ἐὰν δι} , δὲ Θεοῖς. εἰ, ' Ατην. τ. δἰίψυς. Ασπι. Ἑά. 
5.-πῷ} ϑυσεις ς. ϑύυση ς8, ς9, 72. ϑνσιαν) α Απτῃ. 1. αἰϊᾳυε, 

ἈΑπι. Βα. εὐχὴν} α 7ς. εὐχῆς 1ξ, ς3, ξς» ξ9, 128. εὐχαριγιϑιν 

ΓΠΑΙΡῸ Χ. χαρμοσύνης) αινεσιως (4, ης. ἰδῦεῖ ἰάεπι πιᾶγρο Χ, 

εἴ ρεσιδ πηδηι 130. ρ΄. -Ἐ νοῦνα τοι. 

Κυριου ς3, 128. τω Κιρ. ς8, όᾳ, ης. (οπιρί. 

τὸν Ογς. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ρεϊπιᾶ, 3ς8. δίαν. Οἴἶτος. 
λησει ὑμῶν τῆᾶῖσο Χ. 10. ὑμῖν] υμὼν ς8. 
δἰϊἴίΐαυε. Αἰτη. Εά. ϑύσετε] κα ϑυσ. ςς. ϑύσεται ἢς. 
18. ϑνσατεΧΙ!, τό, όςᾳ, ὃς, 111. αὐτό] ἀντω ςς. ΑἸά, αὐΐην 

48. δαν. Οἷἶτορ. α Αστῇ. 1. δίᾳυς, Ασπ. Εα, 

ΧΧΧ. Αὐτὴ) ΑΙ, Χ, τς, 16, 18, 30, 32, ἐς, τό, ςγ, ς8, (9, 6 4» 

)2,), 73, 77. 1838, 129, 130, 131. Οοπιρὶ. Οοογζ. Ατπι. 1. δἰίϊαις. 
Απη, ἘΔ, αὐτὰ εχρεϊτιϊ! δεν. Οἰποξ. αὖτ. τῇ ἡμ.} τὴ ημ. 
τὴ ἀντ. ζ8. οὐκ ἀπολεμψ.} ου καταλειψ. τ. ὥς πιᾶγχΟ ΡῥΓΠῚᾺ 
τδῦῦ 130. ου καταλειψης ἸοΒ. οὐ χαταληψεῖις 19. ου κατα- 
λωψεις 118. ου καταλειψεται )ς. Οντ. ΑἹ. ἱ, ρας ρείπιλ, 3). κκ 
φπολευψεται Ν]]. συκ αποληψεται 18. ονκ ἀποληψετε τό, 141. 
ὅκ ὠπολειψεις ὅς. κκα γεϊϊαφκαιὶ: δῖαν. Οἴἶτοσ. εἰ ῥγαηίκτυιης ΑΥγὰΡ. 
ι. 8. 3. Απῃ. τ. δίπφυς. ΑππΏ. Ἐά. κρεῶν] -{- ἐκείνων 71. -Ἐ οἰκε 

α Ἄπῃ. τ. Κυρ.) 

εἰσθεκτὸν] εἰς δὲχκ- 
εἰσδ. ὑμ.} τη βε- 
ἐπ το, Αττη. 1. 

ϑησιτε 

Θεό. - με. Απῃ. :. δἰὕσυς. πῃ. Εὐὰ. εἰς τὸ τρ.} α 53. 
ἐγώ) ᾿ἰπρύσῃς ΟΝ ἀύρῶ 1.2. Απα. σ. δ αφυθ. Ασα. ἘΔ. εἰμι} 

Α 16, 53» εό, 57» 73» 77» 131. Οοἰαρὶ. ΑΙά, δῖαν. Οἴἶτος. Κυρ.) 
Ἑ τὴν ἁμαρτίαν χε ψετὰ, (ας) γε. ΑἹ. .. ς. 

ΧΧΧΙ. Τοῖυτ ςοπιπιᾶλ τς. καὶ 1] α Οομηρὶ, φυλάξ.] 

φυλαξισϑὲ το, 32, ςς. ς8, 64, 73, 745 84. ὃς, τού, τ18, 128, 120. 
Γ(οπιρὶ. φυλαξισϑαι 82) 1320. φυλαξασϑε 16, ς2) ς3,7). φυλαξ- 

Κ ὼς Αἰτὰ. ι. αἰϊϊφυς. Αττῃ. Εά. 

,“ηκᾶῶα:, ἐπα μα μι Αταῦ. 1. 

“πεϊαι, 5ϊαν. Μοίᾳ. 

ασϑαι τι. εὐοδία, δῖαν. ΟἸἶτος. ποιήσετε] ποιήσεται Χ, 

)ς. ποιησηται ςς. ποιησατε τό, ζ, ς3, ὃς. αὐτάς] αντα ςς. 

Ἔ ἐγὼ Κυριος ὙΠ], Χ, τό, τ8, 19, ςό, ς7, ς8, ς9, 64, 73ν 74» 7» 76» 
77, 82, ὃς, τού, 1οϑ, 118) 128, 129, 120, 131) 134. (οπ)ρί. ΑΜά, 

δίαν. “«Ἐ εδάδπι ἰὼ σμδιδῶ.. πλίποσγε Αἰεχ. -Ἐ φωοπίανε ἐροὸ ων σ- 

πῖνε, ΑΥαΌ. 1. 2. ΑΙΠῚ. 1. αἰΐχψυς. Ασα. Εὐ. -Ἐ γο Λισε δονείπμς 

Οεοῖζ. Ατᾶδ. 3. 
ΧΧΧΙΊ]. κἀ] οὐ μη ΝΙ]], τς, τό, 8... 30, 32) ς7, 48, ς9, 64, 72, 

73, 74, 76, 77, 8, τοῦ, 128, 129, 130, 121) 134. Οοπρ. βεϑη- 
λώσ.} βεξηλωσεται ς. βεδηλωσητε τό, 18, 32, 64, γ6, ὃς, τού, 

110. (ὑοπηρὶ. βιξηλωσηται 114. βεξηλωσει͵ ς3. τ. ὅνομ. τοῦ 

αγ.}) αντα ςς. ὄνομα} Ἔ μον ζ4,) 74, 74» 76, τοῦ, 134. Αγπι. Σ᾿ 
αἰϊΐφυς. Αγηι. Εά. τοῦ ἀγίον}) τὸ αγιὸν 1.4.» 4. 73ν 76, 84, 134. 

Αττη. ι. αἰΐφυς. Αγπὶ. ἘΔ. το αγιίον μου 10, ς8,) {90, 72, 1οβ, 118, 

Θεοτρ. τοῦ αγ. μον (οπιρὶ. μοὺ ἅγιον ἴῃ οἰιαγαέξ. πιίποτε ΑἸςχ. 
“Ἔ ἐγὼ Κυριος ς4, ς8, 74. 74) 76, 84, 134.- ἐ φιία ἐγο Λἔεπε ονείπως 
Ατη). 1.ὄ αἴθωυς. Ατμη. Εά. ἀζγιασϑ.} αγιασϑνυσωμαι )ς. -Ἐ ωἦ. 
Οὐ ον. ἐγὼ Κυρ.) ερο μμνε δονιίππ: Οεοτρ. Αττῃ. 1. δἱϊΐφυς. 
Ἄπη. ΕἘά. - νοῦϑνέσι Οτοῖζ. 

ΧΧΧΙΠΙ. Ὁ] α ς3. “οἱ ργαπητας ΑἸ. 3. φεὶ εὐμχὶ Οεογρ. 
Αἰγύπτου] 

ὧγεἾ α Αὐπι. :. αἱϊὶ- 

ἐγὼ Κ΄.) κα το, 

ἐπ ϑδεωμι δἷαλν. Μοίῃ. 

Απῃ. 1. αἰϊΐφυς. πῃ. Εά. ὑμᾶς) α Οεοτξ. 
«Ἔρ͵γρέίοσεε ΑΠῸ. 1. αἰἴφυε. Ασπι. Βα. 

4υς. Απῃ. Ἑὰ. ὑμὼν]) φοὐϊ; δίαν. Απῃ. 1. 

γ2, 1οϑ, 118. ο Θεὸς ΠΊΔΓΡΟ Ὀχὶπιᾶ ΠΊΔΩυ 1 30. 
32:9 μεσι δονείπ Αὐτὰ. ἱ. δίαυς. Αττῷ. Ἑα. 

Ι. Καὶ] α Αχαι. 1. αἰϊΐφυε. Ατπῃ. Ἐά, εἶπε) ἐλαλησε Χ, :ζ, 

τό, 18,30, (8, (3) ςς, 47, 64) 73, 74) 77» 85) τού, 128, 131) 134. 
Οσαρὶ. ΑἸά. {ὶρί. Οδι. Νίς. δος. ἄς ἰη ἴεχῖυ, (εὰ εἰπε πιᾶσζο 
γτῖπλὰ τλῆ, 130. Κύριος) λα ς1. τρ. Μαισ.) Μο Θεοῖς. 
“᾿- οί Αππῃ. τι. αἰϊΐφυς. Απῇ. Ἑά. λέγων) εἰ ἀεὶ! Οεοτς. 
Απῃ. τ. αἰαυς. Ατπτῷ. Ἑα. 

11. Λάλησ.) Ἐκ Οεοῖ. τοῖς υἱο..} αὦ ο. Αὐς. σῶσε 
σι. αὐτ.} ἠὲ Αται. 1. αἰᾳυς, 

Απῃ. ἘΔ. , Οδοξ. αἱ ἑορταὶ 1) , αἱ τύ, 32, ςς, 64, 72, 77, 
ὃς, τού, τοϑ. (οαιρὶ. (ει, Νῖὶς. Αἰπωεωὶ (οαά. εἰίφυ!. Αγηι. Ἑά. 
ἑορτὰς (4,7. 7ΐωα (ἃς) Αἰτη. 1. αὐτὰς], Αυρ. δϊαν. Οἶτος. 
ΑἸ. 1. δἰϊΐφυς. Ασπλ. Ἑὰ. καλέσετε) ,αείειἰ, Αττη. τ. διίᾳαυς, 

Αστ. Ἑά. κλητ. αἀγ. αὖτ. εἰσ.} οοεαιία εἰ (ππέα᾽ ἰδϊα βην4 Αται. 1. 

φοία 5 (ππᾶα ἐΐα (πε Ατπιεῶὶ Οοάά. τεϊΐφυ!. Ατττὶ. Ἑά. φνεσία: εἶ 

αἱ 4.]., 47, 73, 74) 77, 130, 134. 
ΑΙεχ. Αστ. :. δ᾽ φυς. Αὐπι. Ἑά. 

ΠΙ. Ἕξ ἡμέρας] εξ ἡμιραις .2. Αὐξ. ἐπ εκ ἀϊεδα: ϑῖαν. Μοίη. 
ποιήσεις 13) ποιησεται 10, )ς. Φοιήσετι (ῳᾳ 739) 74. 76, ὃς, τού, 
130, 131, 134. Οοπιρὶ, Οορῖ, στοῦ. Αττῃ. σ. αἰΐϊΐαυς. Ασπὶ. Ἑά. 

ἴργα«}) τὰ ἐργα 7ς. ονεπίᾳ ορέγα ΑπΡ. 4. 
-Ἔ μα Οορῖ. Αταρ. 3. τῇ δὲ ἦμ. τῇ ἐδ8.} καὶ τὴ ημ. τὴ εἰδ. 1], 
ΝΙΙ, ΧΙ, ς8, (9, 21. Αἰεχ. Οεοσζ. εἰ ἐπ (ριίσια αἷς δἷλν. ἷπ ἀϊε ερ- 

εἰσια Αττὰ. 1. αἰΐφυς. Αἰτῃ. Βά. εἰ ἀϊε;  βείσια οἱ Αταὺ.3. σαΐξξ, 

ἐἰνάπ.) σαξξατων ἐτοιμασια τιᾶτγο Χ. ρ΄. σάξδδατα 13] σαῦ- 
δατων τοᾶῖσο ῥτϊπυᾶ τηδηιι, ἰοεῖε υἱ σχξδατα σαδξατων ἱερετεῖυγ, 120. 
φυωιίσι Ῥταταϊπτυπς Απτη. τ. αἰϊΐχυε. Απῃ. ἙἘά. ἀνάπ.] εἰ γεφωΐδς 

Αταῶρ. 23. κλητὴ] α 19) τοϑ, ι18. τοκαδίμιγ Αταῦ. 3. αγία] 
ἡμέρα 75. τῷ Κυρ. 13] Κυριου ζ9φ. κα τῷ 48. α υἱπιηαυς 
Ατδῦ. 1. 2. -Ἔ ὑμῶν νπηοἰβ ἱποϊυί. ΑἸεχ. “’αν] εἰ ονινε ΑΥδΌ. 4. 

ποιήσεις Δ} ποιησεται )ς, 82. τοιησῆτε 72. ποιήσετε Π], Χ, 

15) 18) 195) 32) 52) 53, 54η 57) 58) 647 74» 765) 77, 847 τούγ το, 



ΛΕΥΙΤ ΙΚΟ Ν. 

“ποιήσειρ' σόξξατά ἐς! τῷ Κυρίῳ ἐν πσάσὴ χατοιχίᾳ ὑμῶν. Αὗται αἱ ἐὀρταὶ τῷ Κυρίῳ χλη 
ἅγιαι, ἃς χαλέσετε αὐτὰς ἐν τοῖς χαιροῖς αὐτῶν. Ἔν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ ς- 

ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς, ἀγαᾳμέσον τῶν ἑσπεριγῶν πάσχα τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέ- 6. 

ρᾷ τοῦ μηνὸς τότου ἑορτὴ τῶν ἀξύμων τῷ Κυρίῳ' ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσϑε. Καὶ ἡμέρα ἡ 7. 

πρώτη χλητὴ ἁγίᾳ ἔςαι ὑμῖν' πᾶν ἔργον λατρευτὸν ἃ ποιήσετε, Καὶ πρρσάξετε ὁλοκαυτώμαϊᾳ 8. 

σῷ Κυρίῳ ἑπ]ὰ ἡμέρας" καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑδδόμη χλητὴ ἁγία ἐςαι ὑμῖν" πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ 

“ποιήσετε. 

Ἁ ’ 9 "ς ρο ᾿ Ὁ ὃ .᾿»" Ἂς, Ἂς, ε ΄ ,. Ν .3 4 ἈΝ. ΄ ν 

οἴσετε τὸ δράγμα ἀπαρχὴν τῷ θερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν ἱερέα. Καὶ ἀνοίσει τὸ ᾿δράγμα ἔναντι 11. 
Κυρία δεχτὸν ὑμῖν, τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης ἀνοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεύς. αὶ ποιήσεε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν 12. 
ἶ «“, ΄ Ὰ, ᾿ “ ’ Ἅ, 3 4 9 ε ΄' φ᾿ ’ Ν δ »’ 

ἢ ἄν φέρητε τὸ δράγμα, ππρόδατον ἄμωμον ἐνιαύσιον εἰς ὁλοχαύτωμα τῷ Κυρίῳ. Καὶ τὴν ϑυσίαν 13: 

αὐτῇ δύο δέκα]α σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, ϑυσία τῷ Κυρίῳ, ὀσμὴ εὐωδίας (Κυρίῳ) καὶ 

118, τ29, 134. Αἰά. 1ἰρί. Οδε, Νῖς. ϑίαν. Μοίᾳ. τροσοιφετε (6) 
Ὁ ἰα ἡϊα ΑἸτδὸ. 1. 2. 3. σάξδ, ἐξὶ τῷ Κ.7] αὶ το, 1ο8, 118. 

σαάξξατώ 5] - εαἰρα ΑΥδῦ. 3. τῷ Κυρ. 25] -Ἐ ὑμῶν ρηπιο, {64 

Ῥοῖει ἀεἰεῖυτ), 11. Ἦἢὶς ρίεμε αἰπίησιμε ({εὰ μΐίδης ςομίτα πηεηΐεαι 

Ἑάϊοσγιπι) ἘΔ. Ναῖ. ἕν σασ.} και ἐν τ. ς8. χατοικχ.) ταροικ. 

ἐς. τὴ καάτωικ. τό, 32) 73» 77» 8559 130) 121. ὑμῶν) αὐτῶν ς 4) 
ης. Αἴπ.. 1. δὶς ποὺ ἰμίεγρυηρὶς Αἰά. υξ πες ὑγίπο Ἐά, δαῖ. 

1εἀ Ρίεπατη ἀπ ππέϊομεπι ὑοίϊεα ἱπάυχις σαἰδιηυβ σοντεέζοτὶς Ν᾽ δοδηὶ. 
Ιν. Αὗται] και αυτὰι 75. ἄνται δὲ ς4) 75- φμοπίαμε ῬὈτθ8- 

χηϊυης Αγπὶ. 1. 4] ΠἸ4ὰρ. Αππῃ. Ἐά. 1} ὃ τὸ, 7, γᾶν 783, δι 
27, τοῦ, 120, 131. τῷ Κυρ.] Κύυριου ἐς. τοὺ Κυριου ζ4) 74» 
γ6, 84, 1324.-. α Ἠείγοβ. χλήται] καὶ αὐται 111, 20, 71. ΠΑ- 

ταδίς. ἷ, ὅόςι. χαὶ αὐται κλητὰς 1909 108, 118. Αἴ). 1. 4[11αλ6. 

Απη. Ἐὰ, αυται κληται 74. 78, 765 84, τού, 114. κα ςς. ΑἴΔ0. 3. 

κληταὶ ἰὰ οἰλιαᾶ. τηΐποτε Αἷρχ. ἅγιαι ἃς] αγιας 111. αγιαις 

γς. κα εζ. αἱ ἅγιαι ἃς Ἰϑαπιαῖς. 1. ς. ἅγιαι ἃς, ἴῃ ςἢδγαξε, γηΐποτς 
4ιολά ἅγιαι, ΑΙεχ. ἐδα μαπῆα (μπὲ φμς' Οεοτξ. καλέσετε) 
ποιήσετε 72. καλιρατε 1Π1. καλέσετε ἰῃ Τμάγαξς. τηΐμοσε ΑἸΈχ. 

αὐτὰς} -Ἐ αγιὰας ςς. -Ἐ ἑορτὰς (αἴ. Νίς, α Θεοῦ. Αὐπι. 1. }}}- 

η}ε. Απῃ. Ἐὰ. ἐν τοῖς καιβ. αὐτ.7 ἐν ταῖς ἑορταις αντ. γ4 76, 
84) τού, 134. -᾿ εαάεῃι ς4. ἐπ “εβίυ αι νοῆγὶς Ἡείγο ἢ. :ἢ 

(οβοτο Δπῖυπιὶ (ορῖ. α Αγδθ. 3. 
Νν. ἡμέρᾳ] κα Ἄχ. 1. αἰϊίᾳφυς. Αππτῃ. ἘΔ. 

ἐογη. 6] α αἰϊεπιῦ. εἴ αι ἰϊ5 ἱπίεγαςεηῖ τού. μηνὸς---κηνὸς ἴπ 

οοτῃ. 6} κα αἰϊεπιῖγ. εἴ φυ8 115 ἱπτεγϑοεηξ τό, ς 3. ἑσπερινῶν) Ἔ ὡρων 

ἀξ; πάσχα] επιξασις πιᾶτρο Χ. Εἰρί, αὐσουϊυπι ῥγρπιτταης 
ἈΑστηεηὶ Οοὐὰ, αἰϊαυὶ. τῷ Κυρ.} τῷ 72. Κυρίῳ--- Κυρίῳ ἴῃ 
φοπ. 6] καὶ δἰϊεγυῖν. εἴ αἴ186 115 Ἰηζεηλοεης ς8. 

ΝΙ. Καὶ] λα 129. ἐν] α 1:οϑ. “«εντεγαιδ.} δικατὴ καὶ 

πιμπίη 9. ἠτάτου] αὐτου 2. Οαῖ. Νίς. τοὺ αντον τύ, ξ 7, 73» 
27» 8.) 130, 131. τοὺ τῆρωτοῦ 20, 53, 83. ΑἸά, δῖαν. α ἘΌΓΒΥΠΙ. 

ἦπ Μλδιῃ. Ρ. 992. Αταῦ. 3. Οεοσρ. ἐπα) οἱ ρικρθμαμ ΑΙδῦ. 1. 2. 

ἀξ. [δ.] αξ. φαγισϑὲ Χ, ΧΙᾺ τς) 18, το, ςό, 64, 74, γ6, 82, 84» 
τού, τοβ, 118, 128, 1295) 1124. φΦαγεσθε ΤΩΒΓΡῸ 58, 8ζ, εἴ Ρπιᾷ 
τηᾶη!} 1329. φάγεσσε ἄζ. (οΠΊρ]. ϑ8ῖαν. Οὐἶγορ. Οεοτζ. 

ΝΣ. Καὶ ἡμ. ἡ τρ.] καὶ ἡ ημ. ἡ τρ. 11, Χ, ΧΙ, τό, 18, 32, ς3, 
ζ8, 64, γ)4. 849 τού, 134. (ὐγηρ!. ΑἸά. ΑἸςχ. Τρ. δηΐρα ὥηίορε 

“ως 8ῖαι. Οἴγορ. πᾶν} εἰ οπμῖε Ατϑῦ. τ. 2. αεογρ. λα- 

τρειντὸν} δανλεντον τηᾶγρο «8, εἴ Ρεϊπιδ πηᾶηὰ 130. δουλευτον ἢ λα- 
τρευτ. 54- ἐργασιμον τλᾶτρο Χ, Ιἰρΐς δουλευτὸν Ἔχρτίπχε δίην, Οἱ 
τοζ. ϑουλείοις ἐχρεϊπιμης ΑΥτῃ. 1. αἰΐχυς. Ατπν. Ἐά, λατρείας 
ςχρείπξ Οθοτς. ποιήφετε) ποιήσεται "ς. ἐν αὐτὴ ΤΩΔΡΡΟ ῥΥϊπιᾶ 
ζαλπὶ 110. “ἡ ἐπ ἰἰΐα ταῦ, τ. 2. 3. σοιήσ.--- σοιήσ. ἴῃ οοτῃ. 8] 

4 Ῥοϊγεσηιτλ οἱ 41125 115 πιο )ασεεῖ τύ, ς 7) 723) 27. Δ δλάθῃλ ἰη τοχῖυ, 

1.ἡ Βεδδεῖ πιλῦρο ἐξουπΔ τηληυ, 13:1. 
ΝΙΠΙ. Καὶ 15] ἐλάλησε Κυριος ρος ΜΜωυσην, λεγὼν 7. 

α Ἡςδ οἷ. τεροσάξετι} τροσαξαται )ς. προσαξατε τηᾷτρο ἴε- 
οὐρα τηλπῖ 13:1. ὁλοκαυτώματα } ολεκαυτῳμα Ν]], ς4, 108. 

ἡμίρα---ἡμίρᾳ ἴῃ 

(οιηρὶ. ϑίαν. Οὔτος. α 19. πυρὰ τηᾶγρο 8ς, εἰ ΡΥ ταδθὺ 110... 
τῷ Κυρ.} τ Θίὼ 129. ατῷ 18, κα υϊπεῆφυς ρεΐπιο, (δὰ ἰηϊεεϊϊηολ- 
αι ρυλσοδ πᾶπὺβ Δτῖπ 1. ἡμέρας] ἀἰϊεόμ; Ἡεῖίγοῦ, καὶ ἡ ἡ. ἢ 
ἐ6).} καὶ η ἐδδ' ἡμέρα 1, ΧΙ, ςς. ΑΙεχ. καὶ τὴ ἡμ. τῇ εδδ. 128. χαὶ 

᾿ πη μι, ἐρᾷ, ζς. ἐἰορ ἀπίεσι {ρείακ, ἘἨείγς, δῖαν. Οὗτος. α καὶ 
᾿ς Ἀχλθ. 3. κλητὴ ἁγία] εοεότίον εἰ (πιδ ον (ἢς ραταρηγαβῖςε) Εἰςίν οἰ, 

ἴρω} ζὰ ΧῚ. ὑμὴ»}  Ἠεΐγο, πεᾶν] κουπὶ 44. 75. λθέξαι 

ἴῃ ὥιρρἱοπιεηῖο τπδγρὶπαὶ!, [δὰ αἠάδυπίῃγ ἔργα, 121. καὶ, φυλῇ ΡΠ 

ΤΠ τὰ, ἐχρεπαμῃῖ Ἡεΐίγοἢ. Αγαῦ. 1. 2. 3. λατρευτὸν} δουλευτον 

ΤηᾶΥρΩ 8, εἰ Ρυπ)ὰ πηᾶπὶὶ 1390. ΦΧρεΙΠῚΪ δουλευτὸν δίαν, Οἴτοξ. 
ἐχρῆσηυπί δαλείας ΑἸτῃ. 1. 41}14}6. Ατγῃγ. ΕἘά. ποιήσ.] - ἐν αὐτῇ 
ςς. ἸΠἀ. Ρεὶ. 22. Αταρ. 1. 2. 3. Ἔ Ροπὸ τλὴν ὅσα ποιηϑήσεται 
τασῇ ψυχῇ 164. Ῥεὶ. 1. ς. Ουρὰ αἰϊμπάε τραηίνεχίε, 

ΙΧ. Τοῖυπὶ σοχηηια, οαπ 44. υἱαιια δά ἰπίάιυσι 24, σοτηπιδεῖϑ, 

α 72. χαὶ] α Θεοῦ. Ασπι. 1. αὐϊαις. πῃ, Ἐφ. πρ. Μωυσ.ἢ 
Μοΐ ὥὔθοσρ. εμπὶ Μοΐς Αττὴ. ᾿. αἱ ΐφυθ Αστὰ. ΕΔ. λέγων] εἶ 
ἠϊοῖε τοῦ. Ατγηι. 1. αἰἴΐφυς. Ατπι. Εαὰ, ᾿ 

Χ. Εἶπον) λαλησον ς49 )ς. Αττλ. σ. αἰϊφυς. Απτ. ἘΔ. -Ἐ ἕω 
Οεοῦρ. τοῖς υἱοῖς) εαπὶ ΑἸ Αταν. τ. αἰΐᾳυς. Απτ. ἘΔ. τ. 
αὐτ.} ἐς δρῦς. Αὔπὶ. 1. δἰΐᾳμθ. Αιτῷ. Ἑά. εἰσίλϑ.} “Ἔ οὐ 
Οεοτρ. τὴν γγ}] α τὴν Ογτ. ΑἹ. Υἱῖ, ρετῖς “εουιοάλ, (δὰ πδθεὶ δἰϊδὶ. 
ἐγὼ] α Ἀπ. 1. δίδωμι} ἀἰαόο Αττὰ. τ. αἰΐίαυρ. Αι. Ἑὰ. 9ε- 
ρίζητε] ϑερίσητε τ29. Ογτ. Αἱ, ἱ, ρατῖς ἰδουπάα, 206, ζξιϊ δἰ!δὶ υἱ 
ψαι. ϑεριζετε Χ. 1ὰρί. ϑερίζεται )ς. ϑϑρισετε τοῦ. αὐτῆς] 
ὑμῶν Μαχίπ). ἱ, 469. χαὶ οἴσετε) κα καὶ Ρμήο ἱ, δόρ. Ἀπ. 1. 
αἰΐΐᾳυς, Ατπι. Ἑά. κα καὶ Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἐδουμηάδ, 206, 1εἀ Βαθεῖ 
ΔΙ᾿]. τὸ δράγμα] α τὸ 11, Χ, ΧΙ, τς», ςο, ὅᾳ, γι, 82. Ιὐρῖ, 
Ογτγ. ΑἹ. νἱῖ, Ρατῖς “πουπάα, 348, ἰςἀ Παθεῖ αἰϊδῖ. τὰ δραγματα 
74. 76, 84, τού, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. Οορῖ, δίαν. Μοίᾳ. δραγματα 
χό, 18, 105. 29, 30, 32; 525) 3) ζ49 655) 57) 73γ 785) 77) 85, 1οϑ, 128, 
129, 130, 131. Ο(ομρὶ. Οδῖ. Νίο. Ῥμῖϊο 1, ς. θοῦ. δραγμάτων 
Ονγ, ΑἹ. 1) μᾶς ἱξουπάα, 396. φγίμιο »εσηιρκίο; ϑῖαν. Οἴτορ. 
ἀπαρχὴν] ἀπαρχῆς ςξ. τὴν ἀπαρχ. ἰδ ὕπο ἰοοο, δὰ ἰπ 2110 ε]υΐ- 
ἀξ ρᾷζίηα: ἀπαρχὴν ταπῖιπι, ΡΒΣο 1. ο. φγέαίέσε συλ ἀστουϊο 
(ορι. “κέδν Αστῃ. 1. αἰϊϊφυς. Αὐτὴ. Ἑὰ.  ϑῖαν. Οἴἶτγος. 

ΧΙ. τὸ δράγμα] α τὸ ᾿ς, τό. τὰ δραγματὰα ς8, 124. τα 
δωρα 7 τῷ δεκτὸν] ἐχουσιον τοᾶῦρο Χ. Γἰρίς. ἐπ σεσορέμπε Αττη. 1. 

αἰδαυς. Ασπη. Ε΄. ὑμῖν) αό4. ἱη νοδὲὲε Ἀπὸ. τ. αἰϊΐχυς. ΑΓ. 
Ἑά4. δίς ποῃ ἀμξηφυϊ 1ἱρῖ, τῇ ἐπαύρ.) κα ξ3. Τὴν μέτα τὸ 
σαδξδατον τηᾶῖφο Χ. 1ἰρί. εἰ ῥγαταϊξυπε Αγαῦ. :. 2. Απη. σ. 81}}- 
46. Ατῃ. Ἐά. -Ἐ ἀεί Αὐσιθηὶ Οοάά, αἰἰᾳφυϊ. Α΄. Ἑά. τῆς 

πρώτ. ἜἬ τῶν σαξξδατων 29,.82. ΑἸά, τον σαξξατον 8 ξζ. Ἐ ἀϊεὲ 

"αὐῤῥαιὶ δῖαν. φεὶ ρεία στὰ ἀχτῖο}8. Αὐτῃ. τ. αἰεὶ ργίναας στα 
αιτίουΐο ἰητεγροῦίο Διτηεαὶ (οὐά. αἰϊφυ!. Αττ. Ἑά. ἄνοισει 45} 
και ἀνοισεὶ ι6. ἀφοριεῖ τλᾶτρο Χ. [1ἰἱρί, ἀναφέρει τοᾶγγο ὃς, εἰ 
Ρυίπηα τῆᾶηι 120. φἤζιαι ϑῖαν. Μοίᾳ. αὐτὸ] αὐτὸν ΧΙ. ϑίαν. 
Οἴἶτος. αὑτὰ ρεΐπιο, [δὰ ὃχ φοττ. Πιργαϊϊπεατὶ αὐτο, 11. αὐτα 1], 
ξ4,) 5. αὐτῷ Οῖ. Νὶς. αὐτὸ ἰπ ομαχαές. τηΐμογε ΑἸοχ. 

ΧΗ. ποιήφετε!) ποιησεται 130. ΑΠῃ. 1. δἰδίφυς. Απῇ. ἘΔ, σποιη- 
σε! κ4,) γ4γ) 7ζ. γ6, τοῦ, 134. ἐκ τῇ α ἐν 19, 77, 108, 118. 
Οὐομηρί. ἐν 7] ἐκείνη (ἄς, ἔἈςΣ}} αἴτοσε ρζὸ ἐκεινη η) 11. ἐν ΧΙ, 
τό, 19, (4» 75» 108, 118. ἄν] ἐᾶν 32. Αἰεχ. α Ογτ. Αἱ. ἱ, ματα 
{εουπάλ, 26, {δὰ παρεὶ 410]. ἂν φέρητε) αναφερητε ς3. φέ- 
ΡἼτε] φέρηται 118, ἀαφοριζητε 84. 
134. αφοριζεται ᾽ς. τὸ δράγμα!) α τὸ τς. 
γὸν ΤηλῦρΟ Χ, ὃς, εἴ ρῥχίγηδ τηλη 120. 1 ἰρζ. 
ἐνιωυσ. ἀμωμ.. 30, 53) 118. ὁλοκαύτ.} ὁλοκάρπωμα Οντ. ΑἹ. 1. ς- 
[εὰ αἰοὶ υἱ δῖ. τῷ Κυρ.} κα τῷ ςς. ' 

ΧΙ]ΠΠ. δίκατα) δεκατας τς, 64, γι, 84. 
αναπεποιήμενας (Ώς.) Ν]1]. αγαπεποιημενην 1314. Ογν. ΑἹ ἱ, ματα 
(ουπάλ, 596, [εὰ Δ οἱ αὐ γὼ. ἐλαΐῳ] πυρατὼ τραῦροὸ ῥτίσιδ υυδη 
130. ϑνσ. τῷ Κψ.} αὶ Ατὼ, 1. ϑυσία) ϑυσιαν ς3,) ζῴῳ 74 

πρόδατ.} αμ- 

ἅμωμ. ἐμαύα.} 

ὥναπεποιημέγης } 

ἀφοριζηται 54) 745 76, τού, 

ΚΕΦ. ὙΧΠΙ, 

ταὶ 4. 

Καὶ ἐλάλησέ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Εἶπον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς 0. το. 
αὐτές: ὅταν εἰσέλϑητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ ϑερίζητε τὸν ϑερισμὸν αὐτῆς, καὶ 

τὶ 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν.: 
ΚΕΦ. ΧΧΠΙ. 

14. σπονδὴν αὐτῷ τὸ τέταρτον τοῦ ἵν οἷνα, Καὶ ἄρτον, κα χαὶ πεφρυγμένα χίδια, χέρ ἃ φάγεσθε: ἕ ως 
εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν ταύτην, ἕως ἂν προσενέγχητε ὑμεῖς τὰ δῶρα τῷ Θεῷ ὑμῶν! μόμμεμρα. αἰώνιο» 

εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ χατοικίᾳ ὑμῶν. Καὶ ἀριϑμήσετε ὑμῖν ἀπὸ τῆς ἀπαύριον τῶν σαξ- 

δάτων ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἂν ππροσενέγχητε τὸ δράγμα τῷ ἐκιϑέματος, ὑπ]α ἐδδομάδαχρ ὁλοχλή-- 
ρους, Ἕως τῆς ἐπαύριον τῆς ἐσχάτης ἑδδομάδος ἀριϑμήσετε πεντήκοντα ἡμόρας, καὶ «προσοίσετε 
ϑυσίαν γέαν τῷ Κυρίῳ, ᾿Απὸ τῆς χατοιχίας ὑμῶν “σροσοίσετε ἄρτους ἐπύϑεμαι, δύο: ἄρτους: ἐκ 

1: 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

Ψ κνΨψ 

, Φώνυ. Καὶ 

, τέτ. ἴδηῦιπὶ (8. 

δύο δεκάτων σεμιδάλεως ἔσονται, ἐζυμωμένοι πιεφϑήσονται πρωτογεννημάτων “τῷ Κυρίῳ. ᾿ 

“ἐῤιυίενς 

Καὶ 

προσάξετε μετὰ τῶν ἄρτων ἑπ]ὰ ἀμνὸς ἀμώμους, ἐνιαυσίος, χαὶ μάσχον ἕνου ἐκ βαᾳκυλίου, καὶ 
χριᾶς δύο ἁ ἀμώμους, καὶ 
αὐτῶν ϑυσία ὀσμὴ εὐωδίας τῷ Κυρίῳ. 

χαὶ ἔσονται ὁλοχαύτωμα τῷ Κυρίῳ᾽ καὶ αἱ ϑυσίᾳι αὐτῶν χαὶ κὶ᾿ σπονδαὶ 
Καὶ πποιήσϑσι χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕγα “περὸ ἀμδασΐας, 

χαὶ δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίες εἰς ϑυσίαν φωτηρίον; μετὰ τῶν ἄστων 18 προτογεννήμαϑορ. Καὶ ἔχι-- 

4, γ6, 82, 82, τού, 1529, 134. Οαπρί. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. (ὦ αἰϊδὲ υἱὲ 
ναι. πυρὸν τὸ ὃς. τῷ Κυρ.)] αν τῷ Ν]], ςϑ8, (9. Κυρῷῳ ι" 
-- Κυρίῳ 25}, εἰκτυῖτε εἴ χιμε ἰἰο ἱπιεδςεπὶ Αγὰῦ. 3. ὁσμῆ]) τι 

ὀσμὴν Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 32, ς3,) ς7, (9, 64. 74, 76, 77. 84, ὃς, 
ἰού, 128, 129. 110, 111, 134. Οοπιρί. Αἰὰ. Ἰμρί. (δι. Νὶς. ϑδίαν. 

Μοίᾳ. Ογτ. ΑἹ. 1, ς. ἰρά αἱἱδὶ υἱ ναῖ. φσμὴν ἍἾἼΙ, ς4, τό, γς. 

Κυρίῳ 25} τω Κ΄ τς, τό, 18, 30, ς7ν» 64» 74.» 77. 8ς, τού, 131» 134- 
ΑΙἡ. Αἰεχ. (εἰ. Νὶς. Ὁ γτν. ΑἹ. 1. ς. (οὐ αἰϊδὶ τς να. ,.)ζ. Αὐτὸ. 
1.4. “Ἔριν (8. καὶ σπ.} α καὶ Οοοιζ. σπονδὴν] σπονδὴ 
111. σπονδὴν ἰπ οἰλτβῶ. πιίβοιε ΑἸεχ. αὐτοῦ) αντω 11], 7ς, 
57). αὐτὰ ἰπ ςΠλιᾶ. πιίποεε ΑἸεχ. τὸ τίτ. τοὺ ἵν οἷν. οιν. τὸ 

α τὸ 129. (ὐοπρὶ. τὸ τετ. τῇ ιν οἶνον (βς) ΧΙ;,, ς 4. 

α τὰ ἵν (γε. ΑἹ. 1. ς. ἐρὰ δαρεῖ δ! δὶ. κα οἶνον 7γῳ 76, 84, τού, 134. 
καὶ} ἐχρεϊ ποῖ οἴνου, καὶ ἄρτον. Καὶ Ατδ. 3. 

ΧΙΝν. Καὶ ἄρτον) καὶ ἀρτον (1. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραε ἐεευπάα, 306, 
οὰ δδδὲ νὲ νεῖ. ρμάνενν ἀνίεα ϑίλν. Οἴἶγορ. “Ὁ σα Αππι. 1. δἰ} - 
ηυε. Απη. Ἐά, καὶ 2], 77. πιφρνγμένα)] πιφυραμένα 18, 
ς7, 77.82. 1δρί. ἔς ἴῃ ἴεχῖυ, (εά σιφρυγμενα πιᾶρο (εσυπάλ πᾶπυ, 
131. φνραμιναι τό, 73. πιφνρμενα 6. χίδρα νέα ἐ) νεα χιδρα 

φυ (4) 74, ). χιίδραν ἱλαίου (ῆς, ᾿ἰεγε Οοὐϊοὶς πιλὶς Ἰερεδαπιυτ) 
1ρί. χιδρα ἀπαλὰ νια (4. ΕΠ ἀπαλὰ Ἀεϊᾳυοχτιπι. οπεπία Ῥγβεν 
τοϊτυηῖ, εἴα νέαν Αὐτὰ. 1. δϊηνε. πῃ. Ἑά. ἴως τ᾿ --ἴως 25} 
α δἰιεγυῖσ. εἰ φυαε ἰὶς ἰωϑεσζδβοεπι 7) ς. ἕως 19) ἕως αν 74, 84, τού, 
θυ 134. ε)4] α 19. αὐτὴν} α 53. Απῃ. 1. δἰόφυς. Αὐτ. 
ἙἘὰ. ταῦύτν») α ςς. Απῃκοὶ (οὐά. εἰἱᾳυΐ. Απη. ἘΔ. ἕως 2" -’ 
ὑμῶν 13) ακ δας εἰ φυα ἰϊε ἱπεεηαςεπῖ 2. ἕως ἄν]  Απῃ. 1. ἐν 
4κα Ατανεηὶ (οὐά. τεϊᾳυ!. Αἰτη. Ἐά. ὑμῖῖς) αΑΧ, τό, 18, 16, 
ς3, (6, ς), ό. 77. 82, ὃς, 129, 130, 121. (οαιρῃὶ. εἰμί. Ηείγςβ. 

Ατῦ. :. 2. Αγπι. 3. δἰἴᾳφυς. Απτῃ. Εά. τῷ Θιῳ] τοῦ Θεν τς; 

τό, ς4, τό, ς7, 49, 64, 73ν 74. 74. 106, 129, 130, 131», 134. (πρὶ. 
Αἴεχ. (δι. Νῖς. ὥνε. ΑἹ. 1, ς. 1οὦ δἰἰδὶ υὐ δ. δον ίνπο δὼ εὐπὶ 
διὶου]ς Αἰτη. 1. δἱϊᾳφιις. Ασπὶ. Ἑά. νόμ. αἰών. εἰς τὰς γ. ἐμ. 
εἷς τὸς γ. ὑμ. νόμ-. αἰών. ΑΙεχ. ὑμῶν 4" --οὐμῶν υἱκ.)} α δἰϊεγιητ. εἴ 
4υα: ἰὶς ἰμιεηδςεηῖ 71. κϑιτοιχ.) τὴ χωτοιχ. τό, 12, ς7), 73, 128, 

131. 
ΧΥ, ὠριϑμής.} αριϑμηϑυσετε ς4, 84. ἀριϑμηϑησιται 18, ς 3, 

74. γό, 81, τού, 129) 134. αριϑμησιται Χ, (9, 74» 131. 1ἰρί. 
ὑμ.»] ὑμεῖς 11, 11], 10, 29, τοϑ, 18. ὑμῖν ἴῃ εἰιαγας. πύποτε ΑἸεχ. 
Ἔχρτίπης ἑαυτοῖς δίᾶν. α Απῃ. Σ᾿. δῇίφυς. Αστπ. Ἐὰ. τῆς ἐπαύρ.} 
τὴ ἐπαυρ. ἢξς. ἜΠΗ ΠΙΆΓΕΟ ὃς. τῆς πρωτὴῆς ΠΙΔΓΡῸ (8, εἰ ὈΓΠΙΑ 

πιδῃι 130. τῶν σα.) τον σαύξατου πιδῖξο ὃς, εἰ ρεῖπιδ τηλπΠῸ 
130. μεῤῥαιὶ Αὐυρ, ωἰπὸ τῆς ἡἐμ.} α ΑὐῦῷΘ, δἧ(] 4 φκ4 Ατηι. 1. 
αἰϊϊᾳυς. Απη. Ἑά. ἂν] αν 12. προσενέγκ.} - νμεῖς 10, 
1οϑ, 118. τὸ δραγμῳ)} τὸ ὅωρον ςς. τὰ δραγματα τ, τοϑ, 
118. διδν. δράγματα ΑἸΔά. τοῦ] τοὺυτοῦ )γ5ς. ἐπιϑέμ.] αφο- 
βισματος (4, 745 74. 76, 84) τού, 134. Γεούογοι. ἱ, Ξο9. ἢ πιᾶγρο 
8ς, εἴ ρεπιδ πρᾶοι 140. 1ἰρέ. εὐίαιπαινς Ναϑηῶς Απῃ. 1. δἰ ἴχυο. 
Ἀπ. Ἑα. ἐδ. ὁλεοκλ.) «ὥδομαδας τὔδομαδας ολοχλ. (4, 7ς. 
σαξίατα ἀμωμαι τῆλερο Χ, ὃς, εἰ ρείπια πιδηῦ 130. 0»... -Ἐ ἐξα- 
οιϑμησεις τοΒ, 118. -«Ἐ ἀριϑμησος ΝΠ], Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 32, 

427 53») 54» 56, ς7, 59, (4) 73ν 74. 74» 76) 77» 83.» 84) τού, 128, 120, 
131, 134. Οοπιρὶ. ΑΙὰ. 1μρέ. κι. Νὶς. Αὐυξ. Απι. 1. δπαυς. 

Ἀπ. Εά, ἀριϑμησετε ΠΠΆΓΣΟ Ῥεῖ τΏβδυ 130. παρταῤὶ! ἰεϊεγροιὶς 
Οορι. 

ΧΥῚ. τῆς ἐααὔρ.} τὴ ἐπαυρ. (80) )ς.. τ΄ ἐσχ. δδὲ.} τοῦ 
σαδξατου δόμον τοῦγξο ὃς, οἱ μείσηλ πιδῶυ 130. ἐἑδδοιμοίδος} ἐδ. 

δομαϑης ({ς) ρείπιο, ἀσπνάς μα ἀεἰοῖυπι, νἱ ἐφδομης Ἰερετείυτ, 11. ἐδ- 
δόμης 20) 59, 71. ΑΙά. ΑΙκχ. πμέρας τς. ὥς πιδτᾷο ὃ. ἀριϑ- 
μήσ.] αριϑμηϑησίτε 9. αριϑμηϑησιται ΧΙ, ς3,). 82, τιοό. αρι5- 
μῆσεις τοβ, 118. προσοίσετε) προσαξετε 1οϑ, ετ8. ϑυσ. νέχν) 
γϑαν ϑυσ. 4, 75: Κυρίῳ. ᾿Απὸ τῆς κατοικίας ὑμῶν προφ. .} Κυρίῳ 

ἐἰπὸ τῆς κατοικίας ὑμῶν. τρόσ. 1 Ἰρί. Αγαῦ. 3. 

ΧΥΠΙ. προσοίς.} χαι προσοισ. τς, ύ4. καὶ προσαξετε 10. 

σβετοι Αταῦ. 3. ἄρτους 15] αντοὺς Δ11. κα {9. ἐπιϑεμα] 
ἐπιϑυμα ς31. επιϑιματος 74. 76, 84. τού, 134. ἧς οὐπὶ ἀπίουϊο 
δίαν. Οἴτος. πῃ. 1. δἰΐίαις. Αγην. Ἐπ, ἀαἀφορισμάτων 7ς:. -αϑο- 

μισματος τ}. ἀφορισματος ἐπιϑέμα τς. ἀφαίρεμα πιᾶγρο 8, εἴ 
Ρυπια ππᾶπὰ 1120. θύο ἀοτ.} α Αἴαῦ. τ. 2. ἐκ δύο], ϑύο το, 
1οϑ, 118. εἰ Ῥεασπιϊττυης Αταδ. τ. ἃ. ειμιδϑαλ.) α ς4,)ς. Αὖ- 
τησηΐ Οοὐά, αἰϊφυϊ. Ατπι. Ἑά. ἔσονται] ἐγαι ο ἀρνὸς ὁ εἰς ΥΊΙ, 
Χ, τς, τό, 18, 20», 32, 53) 53) (4 ςὅ, ς7, (9, 64, 24.) 7ζ 76, 84, ὃς, 
1ού, 1:48, 129, 130, 131) 1.4... ΑἰΔ. 1μρ΄. Ολι. Νιο. συν. ΑἹ. 1, 
Ῥαπε ρτίπιδ, 613. Απῷ. 1. δβίαυς. Αἰτὴῃ. ἘΔ. ἐρᾶν ὁ φιρτος εἰς 73» 
77. τφαιὶ αϑτὸς ες 30. ἐζυμωμένο!) εἐζγμωμενος ς3. “1: ρτᾷ- 
τδτοηὶ Ατγαδ. 1. 2. ἴσοντα! }) τιφϑησιίται 2. πρωΐο- 
γονηματων} Ὡρωτογινηματων τό, 32, {9, 74, 130, 131) 134. Αἰά. 
Αἰεχ. Πρ. τρωτογυηματα 75. προγενηματων ζ3. 4 νηί 
δίᾶαν. Μοίᾳ. πῃ. ᾿. αἰΐηυε. Αὐτ. Βα. Ἔκ ἕρίὰ ἔπεαπν Ῥε ΠῚ 
ἕδη ΑΠΏ. 1. 

ΧΥΤῚῚ. προσάξετε) προσάξει Π]., τπροσοισετε 10, τοβ, 118. 
τοροσαξιτιε ἴῃ οἰμαγλέϊ. πίθος ΑἸεχ. ἀων. ὠμώμ.} ἀμωμ. αμν. 18. 

ἀμώμ. ἱνιανφ.} αμωμ. ενιαυσιαιους ᾽ς. ενιαυσ. ἀμῶμ. τό, ς7, 73. 

77. 83. 130, 131. (δἷ. Νὶς. Οϑογζ. Ἀἐνιαυσο-πένιχυσ. ἴῃ σοι. 109] 

α ἅἰτεγυῖν. εἴ τὲ ἰδ Ἱπϊεδοεηι 53. καὶ μόσχ.} α καὶ τς. βε- 
κολίου)] βυνκολίων Αἰά, ΑἸεχ. Ογτ. ΑἹ. ἴ, ραπῖε ρείπια, 613. δίδνυ. 
καὶ ἴσοντ.) κχαὶ ΧΙ, τοϑ. Αἰεχ. ἐ' βη δίλν. Οἶτοζ. ὁλοκ.] εἰς 

ἀλοχ. 16, 32) 42, ς7, 73» 74. 76, 77» δὰ τού, 128, 131, 134. (χϊ, 
Νις. Ογε. ΑἹ. 1. ς. ϑἷίαν. Μοία. αἱ ϑυσίχ} χαρπώσεις πιᾶγρο Χ. 

Τρ αὐτῶν 15] , τοῦ. αἱ σπονδ.} κ αἱ το6. προσφοραι 
τᾶλρο Χ. 1 0. ϑυσια} ϑνσιαν 111, ΧΙΊ ς 4, γ1) 74, 785 76, 84, 
τού, 1:34. ϑυσία ἴῃ ςἰαγαῶ,. πιίποτς Αἰεχ. τῦυρον πιᾶγρο ὃς, εἴ ρη- 
ΤῊΆ ΤΆ 110. ἐσμ] ὁσμον 11], Χ, ΧΙ, 18, ς4,) 21, 749. 74) γ6, 

8. τού, 134.ὄ 1ρή. ὀσμὴ ἰπ “παγδές, πηΐποτε Αἰεχ. δὴ εάν ΑΥδΌ. 3. 

ἐπ οἶνον ΑπΏ. τ. αἰϊΐφιε. Απῃ. Ἐά, εὐωδίας} αναπαυσεως 
τατρο Χ, ὃς. 1 ἱρί, τῷ Κυρ. υἱκ.} α τῷ ςς. 

ΧΙΧ. Καὶ .., ΧΙ. ποιήσουσι) ποιησετε ΝῚΙ, ΧΙ, τό, 18, 

195) 29, 332, 53) (4) 67, 68, (9) 64, 73, 74) 76, 77, 84, ὃς, τού, τοβ, 
ει, 118, 1295 130. 131) 134. (οπιρὶ. ΑΝ. Πρῦ, σαι. Νίς. Οορι. 

Αταῦ. 3. δίαν. Οἴτοζ. ὥδεοῦς. εἰ ἢς ἰπ ὁδαγαᾶι. γπηΐθογε Αἰεχ. σποι- 

ησεται 10, ςό, )ς, 82. ἐξ αἰγ. ἵνα) , Οορί. ἐνιαυσίους ενι- 
ανσιμίους ς. ἀμώμους τοϑ, ττῦ. τπτααυς ἰοξεοπεπι ἄπηυΐ εχ ρεῖ- 
τοῖς Οεοιζ. σωτηρ!ου} εἰρηνιχων ς4) 74» 75» 76, 84, τού, 134. 
Ἀπηοηὶ Οοὐβά. αἴφυϊ. Αττι. ἙἘά. ἢἤς πιᾶγρὸ Χ. 1 1ρῖ. μετὰ τῶν 
εὐπὶ (44.} α Απῦ. :. 5. τοῦ τρωτογεννήμ.} τῶν τοῦ τῦρωτογέενν. 
4. τοὺ πρωτογίνημ. τό, 32.) (0, 747 73» τού, 130, 131)134. ΑΙᾺ. 

ΑΙεχ. 1ἡρί. τῶν πρωτογεννημάτων Οοπιρί. δίλν. Απῃι. 1. αἰϊίφιις. 
Ἀπη. Βα. ὥρωτογ.--πρωτογ. ἴῃ ςοπι. 20] α ΡοΙγεπλιτι εἴ 4υς 
ἃς ἱμίογαςοπῖ 1ό, (2, 43, {7, 71, 74. 76, τού, 134. 

ΧΧ. ὝΤοιυπι ςοπιππα ., ἰεὰ τηλῦζο πδδεῖ ἐδουπάλ πιδῆυ, 11:1. 
ἐνιϑησ.} αφοριει ς4, )ς. εἐπιϑηση ΤΌΘΓΖΟ 111. ἐνρομα! δῖαν. ΟἸτορ. 
“μραναδίε Ἠείγςοξι, αὐτὰ αντὸν τᾶγρὸ ῥτ πιὰ πιᾶπι 130. ὁ 
ῥεροὺς} “᾿- ἀφόρισμα (4) τς. -᾿ Πραγαιίοπο Ἠείγοἢ. -Ἐ ἐηροβείοπουι 

ς ὃ 

--- 
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ΔΕΥΙΤΙΚΟΝΝ. 
ΚΈΦ. ΧΣΠΙ, 

ϑήσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ 'πρωτογεννήματος, ἐπίϑεμα ἐγαντίον Κυρίου μετὰ τῶν 
δύο ἀμνῶν, ἅγια ἔσονται τῷ Κυρίῳ" τῷ ἱερεῖ (τῷ προσφέροντι αὐτὰ αὐτῷ » ἔςα Καὶ χαλίσετε 21. 
ταύτην τὴν ἡμέραν χλητήγ' ἁγία ἔςαι ὑμῖν τὰν ἔργον λατρευτὸν ἃ “ποιήσετε ἐν αὐτῆ". νόμιμον 

4 ἢ 3 ς Ν, ὲόΖἕί “00 9 : ΄ ρ " νᾳ ε "Ὁ ν Ὡ  . ’ Ὰς ' " [ 

αἰώνιον εἰς τὰς γενεᾶς ὑμῶν ἐν πτιἅση τῇ χατοιχίᾳ ὑμῶν. Καὶ ὅταν ϑερίζητε τὸν ϑερισμὸν τῆς 22. 
[ων ςε [ἴω Ἵ ὶ φΦι Ξ ρμο ἰφων φο 3 ρῸ ΄ ΓΤ ΝἮ Ε 

γῆς ὑμῶν, αὶ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ θερισμοῦ τῷ ἀγρξ σου ἐν τῷ Ὁϑερίζειν σε, χαὶ τὰ ἀπο- 
χίπ]οντα τοῦ ϑεριαμξ σου ἃ συλλέξεις" τῷ πτωχῷ χαὶ τῷ «προσηλύτῳ ὑπολείψεις αὐτά" ἐγὼ 
Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, 23.5. 

λέγων, τοῦ μηνὸς τῇ ἑδδόμου μιᾷ τῇ μηνὸς ἔςαι ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων" χλητὴ 
ἁγία ἕςαι ὑμῖν. Πᾶν ἔργον λαἐρευτὸν ἃ πποιήσετε"' χαὶ “προσάξετε ὁλοχαύτωμα Κυρίῳ. Καὶ 4ς. 16. 
ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Καὶ τῇ δεχάτῃ τοῦ μηνὸς τὰ ἑξδόμου τὅτου, ἡμέρα ἐξι- 27. 
λασμξϑ, χλητὴ ἁγία ἔςαι ὑμῖν: χαὶ τατεινώσετε τὰς ψυχᾶς ὑμῶν, χαὶ προσάξετε ἁλοχαύτωμα 

(δτιϑεμα) Ασπτι. 1. μετὰ τῶν ἄρτ. τῷ τρ.}.χ ὅς, 8). αι μετὰ οεἷδυάιπι 25 πᾶρυΐ ΑἸὰ, ζαἱ, ΝΊς. 
τῶν ἄρτ. το, 1τοϑ. κ τῶν ἄρτ. 118. τιρωτογεννήμ..) τα πρω- ΧΧΙΠ]. ἐλάλ.] εἶπε ἐχρτίπιης ϑ[αν. Μοίΐᾳβ.υ στρ. Μωνσ.} δῖ 
τογένημ. τό, το.) 32) ζ9.) 74) 759 1ού, 1 30, ι34. ΑἸά. Αἴεχ. Τρ Οεορ. εκ ΔῖΣ Ατπι. 1. δ ΐφυς. Απῃ. Εά. λέγων] αὶ )ζ. εἴ 

ὥς ἷπ τηλυρίηδιὶ ἐυρρίετηεηῖο “121. τῶν τορωτογεννηματων τι8. 
Οοπιρὶ. ϑιαν. Οἴἶϊγος. ἄστη. σ᾿ αἷαυς. Απτη. Ἑά. ἐπίϑεμα] κα 545 
ς. είσοῦ. κα δίς Αγ. 1. εἰ οὔέγαίκγ Ατδὺ. 3. ἐναντίον] 

ἔναντι Π|, 1], Χ, ΧΙ, 18, ς4) ςζν ς8, ς0, 71.) 74. 75» 76, τοό, τοϑ, 

128, 134. ΑΙεκ. 1 ρί. ἐναντ. Κυρ.} Κυριω ς3. Κυρίᾳ---Κυ- 
ρίῳ} α Ῥοϊτειηυτα εἴ φυα 115 ἱπιοτίασεης ΑΥΔΌ. 3. ἀμνῶν) ἀρνῶν 
(αι. Νῖς. ἅγια ἔσοντ.} ἀγ. ἐξαι τὖ, 32, ς7, 73». 77ν 131. Οαϊ. 
ΝΙς. ἀγιοι ἐσονται 64. ΑἸ. ἀγιασϑησονται ς4. 75. Αττη. 1. 411}- 
4υς. Αστῃ. Εὰ. εἰ μγωπιταης Αγαδ. τ. 2. τῷ {ερ.} εἰ Ῥγρταϊτπιπὶ 
Οορι. Ασγαδ. τ. 2. 3. δίαν. Οἴτοζ. αὐτὰ] ταντὰ ς7. εχριπιξ 

υἱγάτηαυς ἰοδοπει) ΑπΏ. 1. αὐτῷ] αὐΐων (ἢς) ΧΙ. α ΑΓΔΌ. 1. 2. 
Ἀπη. 1. αΐᾳυε. Ασα. Ἐά. ἔραι] ἔσονται 10, 1οϑ, 118. Αγχ). 1. 
αἰχυς. Απῃ. ἘΔ. ομεμπία ἐγμηΐ ΑΥΔΌ. 1. 2. 

ΧΧΊ. καλέσετε] καλεσατε γ1. καλέσονται τοϑ. ταύτην] 
αὐτὴν 20,. 54, )ς. ΑΙα. ταῦτ. τὴν ἡμ.} τὴν ημ. ταῦτ. 64. κα τὴν 

84. δὶς ἀϊβίησυυηϊς ς9. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ. κλητήν' ἀγία] 
πλητὴ αγιὰ Ὗ]], 30, ς7) 38, ς9) 64) 73ν 1τοϑ, τι8, 129. ΟὐηΙΡΙ. 

Α]ὰ. Αἴεχ. κλητὴν αγιαν' ἰμηΐυπὶ 16, ςς, 111. κλητῆν' Κλητη 
αγια Χ, 18, {4) 71, γ6, 84, 8ς, τοῦ, 128, 124. 110΄. κλητὴν 

ἄγιαν' κλητῶν αγια (ἢς) 130. ἐχργίηνε ὀνομαςὴν κλητήν᾽ ἁγία 
Ἄπῃ. 1. ἐν ἐγκράτεια τηᾶγρο Χ. 1ρί. Ἀεῤετειάατι εξ [οτίδῃ δὰ 
ταπεινώσετε ἴῃ. σοπγ. 4). ΝΊάς 1. ἰπ Ἡεχδρ 5. ἀγ. ἔς. ὑμ.} κα τό, 
ξζ, 131. ἀ για) εἰ “απᾶα Ἀγδῦ. 1. 2. 3. ἔςα!.) το αν. 

Οὔτορ. “ἡ “4 Θεοῦ. τᾶν ἔργ.] δἴ ὀπιπε εἴ σεις (ας) Ατϑῦ. 1. 2. 
λατρευτ.} δουλευτρον (ἢ) πιᾶγρο Χ, οἰ ῥγῖπια πιᾶπα 130. 
λᾶΓΡΟ ὃς. 1ἰρί. εχρήπιϊς ϑουλευτὸν 5]ν. Οἴτορ. 
λείας Θεόν. Αγ. 1. δἰίασυς Απη. Ἑά. 
αἰΐαυς. Α΄ππη. Εά. τῇ κατοικ.) τῇ ΝΙΙ, Χ, τς, τό, 18, ς3, ς4, 

ς7» 58, 9) 645 739 74. 75» 77» ιού, τοϑ, 118, 128, 120) 130, 131, 
114. Οορ!. ΑἸἰά. 1ρ΄. (δι. Νίο. πῃ. 1:. αι} Ἀπ. Ἐα, 

ΧΧΙΙ. Καὶ ὅταν] κα καὶ δίαν. Οἴτος. Θεοῦ. ὅτ. ϑερίζητε] 
ἐχϑεριζοντων (ἢς) ΠΙΆΓΡΟ 8ὃς. οτ. ϑεριζετε τος. οτ. ϑερίζεται )ς. 
οτ. ϑέρισητε 73. τὸν ϑερισμ.}) αὶ (ἃς) ὃς. ἴῃ ἩυΠ. Ρυτα! εχ- 
Ρήππσμς Ασπι. τ. δ φυς. Απῃ. ἙἘά. τῆς γ. ὑμῶν] α ὑμῶν Οεογξ. 
οὐ 1371 ,. 29. ΑΙά, συντελέσετε) συντελεσεται τού. συντεέλεσεις 
42. ΑΓΔΌ. 3. τὸ λοιπ.}) τὸ ἐπιλοιπ. το, 1οϑ8, 118. 
᾽ αχσισκίογωηι (ἢς) Αττλ. 1. δϊφυς. Αττῃ. Ἐὰ, ἀγρξ] αγιδ (Πς) 

σα τεἰφμὶας 

Χ. Τρ, σου 13} υμων ς8, Οορῖ. Οδοιν. ἐν τῷ 9ὲρ. σε) 
α 75. Αγαῦ. 3. σε] νμας ς8. δίλν, Μοίᾳ. Θεοῖς. καὶ τὰ] 
α καὶ ς3. (6. τὰ ἀποπίπϊ.) τὰ συλλεγματα ὃς. συλλεγματα 
τλρο Χ. 1ἰρύ. αὐ ἐΐ᾿ φαα ἀἰξοϊκπε α ϑιδν. Μοίᾳ. σον 25} 
φεβνένε ϑὶδν. Μοίᾳ. Οεογς. συλλέξεις) συλλεζετε ςΒ. Οεοι. 
εἰ] ραιὶς δῖαν. Οἴτορ. τῷ τωχῷ] εἰ ρακρεγὶ ΑΥ̓ΔΌ. 1. 2. 3. 
α ραωρετὶ Αττὰ. 1. αἰἴαυς. Αττῃ. Ἑά. τῷ τοροσηλ.} -ἴ εἰ ἐρενο 
(καὶ πένητι) θοῖσ. ὑπολείψεις] ὑυπολιψη 11. νπολειψη Χ. ΑΙεχ. 
1ἱρί. υποληψη 18,71. ὑπολείψετε ἐχρήηυπι ϑαν. Οἴτος. Οὐοις. 
χαταλείψεις ΧΙ τς, τό, 30, 32, ς2, ς3,) (4, 46, ς7, 64) 73, 74. 76» 
27, 84) ὃς, τοϑ, 118, 129) 130, 131, 124. Οοπρὶ. ΑἸά, (αι. Νῖς. 

χαταλνψεις (ἢς) τοό. καταλειψης )ς. καταλείψετε ς8.. φυλαξεις 
128. ἀφησεις πιᾶγρο Χ. 1 ἰρί. αὐτὰ αντὸο Ῥεΐγηο, (δὰ Ὡῤρεσ ὁ 
πυης εἰ α (υρταίοηρί. Α]ϊα τοδῆυ, 11.  Οεοις. ἐγὼ] φαοιῖαια 
ἐξζο ΑταΡ. 1. ἃ. δος. Αστῃ. :. δΐαυς. Αστη. Ἐά. ὃ Θεὸς) κα ὁ 

ς9. ΑΙεχ. ὑμῶν υἱς.} ἡμῶν (Βς, πιεπιάοίς) ς9. [π δος Ποιμιηδις 

δουλεντον. 

ἐχρείπιυης δου- 
αἰών. -Ἑ εὐ Αὐτὰ. τ. 

δεῖ Θεοῖς. Ατη. τ αἰ χις: Αὐ. Εά. 

ΧΧΙΨΝ. Λάλ.} - μα Οεοτν. τοῖς υἱοῖς] ἐπρπ ΜΙὶς Αὐσπι. τὸ 

δἰ ἴαυ6. Ασγην. Εὰ. λέγων] α ς8, το6. καὶ ἐρεις προς αντους 72. 
εἰ ἀἰἶΐκες 1 Αταθ. τ. 2. εἰ αἴτεε τῆν. 1. αἰϊΐαυε. Ατπι. Ἐὰ, εἰ ἀϊς 

Θεοῖς. ἑδδόμου] -- τετὰε ξ τ, 71. μιᾷ] δεκάτη το, τοϑ, τ18. 
Ὡρωτὴ Τηῦγρο Χ. ρ΄. ἐν φγίνια δῖαν. ΟἷἾσορ.0 ἐπ φνύφια «ες δίδν. 
Μοίᾳ. εἰϊες ργίνια φμ6 (ας) Απη. 1. αἰϊχυς, Αὐι. Εα. ἔςαιἾ 

ἐβο ϑίαν. Οἶἴτορ. ὑμ. ἀνάπ.] αναπ. υμ. ΧΙ. ἀνάπαυσις} 

σαξδατων τηᾶτρο Χ ἰδξοταρα. “ ξαβδδατονὰ τηῦγρο γᾶ τηδπὰ 130. 
μνημόσ.] -᾿- αἰώνιον Ογτε. ΑἹ. 1, ρατῖς ῥγίπια, τό. ἐπ "πενιογίαίε Ατηὺτ. 
εἰ ὑπέμμογίαϊς ΑΥδῦ. 1. 2. 3. σαλπίγί.} σαλκισμος πιρῦσο 8ς. 
σαλπισμος" εἰς ἀκοὰς τῆαῦσο Χ. 1Δ0΄. δὶς ποὺ αἀἰδίησυμηι. (πυρὶ. 

Αταρ. 1. ἀγα) -Ἑ τῷ Κυρίῳ ΑΔ. ορ. ἔραι ὑμ.] εξιν 
υμ. (8. εἐγάευμ. τὼ Κυριω τς. εἔξαι Κυριω 30. τῷ Κυριω ἸΑπί!πι 

ΝΠ, Χ, τό, 18, 29, ζ2,) ς3, (4, ξό, ξ7, ζ9, 64) 72. 73) 7457. 76, 
27, 82, 84, ὃς, τού, 120, 130, 1319 134. (ΠπΡΙ. 1ἱρί, Ογτγ. ΑἹ.].ς. 

ΑΙαῦ. 3. δϊαν. Οἴἶϊγορ Αἰτῃ. 1. αἰϊΐαυβ Ασπῇ. Ἐά. α υἱτυη]υε 
ΑΙά. 

ΧΧΨ. Πᾶν] δἰ οναπε ΑΥὐδὺ. 1. 2. 8. λατρευγ.} δουλευτον 
ΤΟΆΓΡΟ ΡΩΠΊΔ πῆδηῖ 120. μεγυϊϊε Ατηδγ. δῖαν. Οὗσοζ. ἼὌχρυϊσιυπξ 
ϑουλείας Θεοῦ. Αγπι. 1. δἰϊφυθ. Απῃ. Ἐά. α ΑΥὐδΌ. 2. ποιή- 
σετε} τοιησεται ς. ἡαεϊαιὶς 5ιαν. Οἷἶεοσ. -Ὁ ἐπ ἐδα Ἀταθ. 3. 

προσάξετε} προσαξὴ τὸ το. τροσαάξατε (ζαῖ. Νίς. πειρηάειὶς (Πο) 
Απιῦτ. σάάμεαιε δῖαν. Οῆτορ. ὁλοκαύτ.)} τὰ ολοκιυτωμχτα 
19) 108. ολοκαυτωματαὰ ΧΙ, τς, ς3, 4) 64, 74) 735) 84) 128. πὺ- 

ρὸν τηδῖρο Χ. Κυρ.} τω Κυρ. Ν]], τό, 18, 30, 32, ς4, τό, ς7, 

58, ς9.) 72, 73» 74» 73» 76» 77» 84) ὃς, τού, 118, 129, 131. (ηρὶ. 
ΑΙά. Αἰεχ. Τὰρῆ. δε. Ν:ς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, μαγῖε ῥγίπιδ, 6 ι6. 

ΧΧΝῚ. Τοίυπι οοπηπιὰ α τού. ΄ καὶ] α Αστῃ. 1. διίαυς. Ασπὶ. 
Ἐά.. ἐλάλ.} εἶπε ἐχρτήιηϊε διαν. Μοίᾳ. τρ. Μωυσ.} εμπε Δήοίε 
Ἀγη), 1ἱ. αἰϊΐφυς. Αται Ἑά. λέγων) εἰ “εξ Αὐτὰ. 1. αἰῖχυε. 
Ατηι. Εαὰ. 

ΧΧΥΝΙ]. Καὶ 13] τῦλὴν πιᾶγρὸ ῥυϊπιᾶ πῆᾶηι 110. αἷς, 53, {8, 
1οϑ, 118. Αταῦ. 1. 2. δῖδν. Οὔτορ. σεοιψ. Αγπὶ. 1. δἰ ἴσας. Ασῆι. 
Ἑὰ. τῇ δεχ.) ἐκ ξείνια αἱϊφ ϑίαν. Αττὰ. σ. αἰἴφυς. Αττη. Ἐά. 

τοῦ μὴν.} α τοὺ δ[αν. τὰ ἐδ. τότου] τοντοῦ του εξδ. )ς. κα τύ- 
του 43. Οεογξ. Αγπι. 1. αἰΐαυε. Απη. ἙἘ4ά. ἡμέρα] πμερας τοῦ. 
αιτσυΐϊυπι ῥγαεπιτιπὶ Ατπὶ. ᾿. αἰΐφις. Ατπι. Εή. ἐξιλασμε] 
Ἔ ἐξι γ4,) 75, 84, τού, 134. Ατη,. 1. δίαυς. Αση. Ἐὰά. 2 νο τὲ: 
»ἰομε Οορί. κλ. αγ. ἔς. ὑμ.} α ς8. κλητὴ αγια]) αγιχ 

χλ. 11. κλ. ἀγιασμδ ΑΙά. εἰ ρυβδοηγκζαπὶ ΑΥδῦ. 1. 2. ἕςαι ὑμ.] 

τῷ Κυριω 83. φ)ο νοδὶε ϑίαν. Οἴῇτορ. ταπεινώσ.} ταπεινώσατε 
74, 6. (αἴ. ΝΊς. κακωσετε τιᾶῦρο ρυΐτηᾶ πηϑηυ 130. γηρευσατε ΤΟΔΥ- 
50 Χ. 1ρί. ἐἀκρεϊλοὶς ϑιαν. Οἴτοσ. -Ἐ πε 4 Αταθ. 1.4. τᾶς 
ψυχ.} μοί μᾶς νοζες ἀεῆοῖς ς7. σηνίσιάαπι οὐ αἰτίου ϊο ϑίαν. Οἴτορ. 
ὑμῶν} “Ἔ απὸ ἐννατῆς τοῦ μῆνος ἐσχερας ςΚ, 74, 745 76, 84) τού, 
124. “Ἐ απὸ ἐγνατὴς του μηνὸς ἕως ἐσπερας 54. -ἰ ἃ ποπά πεεηβ! ὦ 

φρίρενγε ΑΥττ. 1. “Ἑαπολα ἀϊε α υσβενε Ατταδηὶ (οάα. 411]. Αὐσπ. ἘΦ, 

Ωμορὰ πος φὐάϊταπηθιζαπι νἱὰς οὐ. 32. προσάξετε) πρροσάξατε 
Οβε, Νὶς. αδάνεαιε 5ιδν, Οἴἶτορ. ὁλοκαύτ.}) τὸ οὁλοκαν. ς8. 
ὁλοχαντωματα Χ,, ΧΙ, τς, 18, 19) 54) 64, 73, 74) 739 γ6, τού, τ18, 

114. ΑΙά. 10. Αἰμδῃ. ἱ,, 43. γε. ΑἹ. 1, ρατῖε ρεῖπια, 6 8. Ασιηοωὶ 
(οὐδ. αἰϊαυϊ. Ατηι. ἘΔ. τῦνρον πηᾶτρο ρῥεὶπιδ τυδηι 1.30. 1εἰρῖ, 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΠΙΙ. 

28. 

29. 

30 

41. 

82. 

τῷ Κυρίῳ. Πᾶν ἔργον ἃ “ποίήσετε ἐν αὐτὴ Τὴ ἡμέρᾳ ταύτη" ἔς: γὰῤ ἡμέρα ἐξιλασμξ αὕτη 
ὑμῖν, ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεᾶ ὑμῶν. Πᾶσα ψυχὴ, ἥτις μὴ ταπεινωϑ)ή- 
σεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτη, ἐξζολοϑρευϑήσεται ἐκ τῇ λαοῦ αὐτῆς. Καὶ σᾶσα ψυχὴ, ἥτίὶς 
“σοιήσει ἔργον ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτη, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τῇ λαοῦ αὐτῆς. 

γόμεμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεᾶς ὑμῶν ἐν “πάσαις χατοικίαἰς ὑμῶν. 
σαδξάτων ἕςαι ὑμῖν" χαὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχᾶς ὑμῶν' ἀπὸ ἐνάτης τοῦ μηνὸς, ἀπὸ ἐσπέφας ἀζρογειρετο 
γον οὐ πποιήσετε" 

Πάν ἔρ- 

ἕως ἑσπέρας σαδδατιεῖτε τὰ σάδδα]ὰ ὑμῶν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος τρὺς Μωυσῆν, λέγων, Λάἄλῃσον 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγων, τῇ ππεντεχαιδεχάτῃ τοῦ μηνὸς τῷ ἐδδόμου τάἄτου, ἑορτὴ σχηνῶν ἑπ]ὰ 
ἡμέρας, τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἡ ἡμέρα ἡ. πρώτη χλητὴ ἁγία, σἂν ἔργον λατρευτὸν. οὐ πτοῆσετε, 
Ἑτσ]α ἡμέρας προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ, χριὶ ἡ ) ἡμέρα ἡ ὀγδόη χλητὴ ἁγία ἔςαι ὑμῖν' 
καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα Κυρίρ,ὀξόδιόν χορ ππᾶν ἔργον λατρευτὸν ἃ ποιήσετε. Αὗται 
ἑορταὶ Κυρίῳ, ἃς χαλέσετε χλητὰς ἁγίας, ὥςε προσεγέγκαι χαρπώματα τῷ Κυρίῳ, ὁλοχαυτώ- 

ΧΧΧΚΥΠ]. Πᾶν] εἰ οαπε Αταῦ. :. 2. 

γε. ΑἹ. ἱ, ματε ρεπια, 618. 

ἔργον] -ἱ- λατρευτὸν 
ποιήσετε] ποιησίται 7ς. Ἔ αντο 

84. ,αεϊαιἑε 8ϊαν. Οἴτοσ. ἐν αὐτἢ}} α αὐτῇ τς, ςς, 8. 148, 
Αττη, 1. αἰήφυε. Αἰπη, ἘΔ. 8ῖαν. Οἰΐγος. α ἐν ΑἹεχ. τῇ ἡμ. 
ταύτῃ} αὶ 19) οϑ, ε18. α ταύτη ς3, {8, γ2, )ς. Θεοῖς. τὴ ἥμ. 

αὕτη (Π-ε) γε. ἕς.} ἐγαι γι. ἰξιλασμ.} Ἔ 2» τενιϑδοπε Οορι. 

μικδιβεαιίαπὶ; δἷλν. Μοίᾳ. αὕτη} ταὐυτη γ2. αυτὴης ([ς) 7ς. 
ὑμῖν] κα 71. σεὶ ὑμ.} α δὲς, εἰ ροῇ ὑμῶν παϊς ροηΐϊ, 129. 

ΧΧΙΧ. Πᾶσα) - γαρ τό, 29, 35, ς8, 73ν 77, 8ς, 128, 120. 
Αἰά. δι. Νὶς. δίδν. ἰδ ἴω οἰδγδῶ. παϊποσε Αἰεχ. εἰ ομεμὶ; 

Ἀιαδ. 1. 2. 2. ἥτι() η ἂν ςζ. τἂν 19, 108, ιε18. ΜΆ] ον 

ΧΙ. ταπεωϑήσ.) ταξεινωδη 19, ςς, τοϑ, 118. ἐν αὐτῇ τῇ 
“μ. τ.) α 134. κα αὐτῇ αρν 53ν 108, 118, δίαν. Οἰἶτος. Ασπὶ. 1. 
αἰΐᾳυς. Αἰτω. Ἐπ, ἡ ταύτῃ τό, ςς, 72) )ς, 106. κα τῇ ἡμ. ταύτῃ 

Τμεοάοεεῖ. 1, 2106. ἐξολοϑρ.] ἐξολιϑρ. Αἰεχ. ρεγάέσιμγ δίαν. Οὐ- 
τος. ἡ ψυχὴ ἐκείνη ΤΙκούοτεῖ. ᾿ς. λαΐξ αὐτῆς--λαξ αὐτῆς 
ἴῃ ςοὔ]. 30} α αἰϊεσυῖγε εἰ 4025 ἐϊδ ἱπιεδοςηϊ 84. 

ΧΧΧ. Καὶ σ΄ Ψ. τι] καὶ ἴγαι τ. ψ. ἅτις Αἰθδα, ἵ, 41. δ 
καὶ! ἦσο φαὶ Οὐοῖς. ἔργον) ὁπεδέ ρα ΑταὉ. ι.2. ἐν ᾶαὐτῃ] 
αἰν)ς. ᾿ αὐτῇ :ς, ςς, 1οό. δίαν. Οὗτος. Απῃ. τ. δἱϊϊΐᾳυς. Αἰπῃ. 
Ἑά. τῇ ἣμ. ταύτῃ} ταντὴ τὴ ἡμ. τοό. α Ταύτῃ ς3, ς8, 7ξ, 77, 
τοβ, 118. Οεοίς, ἀπολεῖται] αποϑανειται τοῦ, 118. εξολο- 
ϑρευϑησιται 72. ἡ Ψ. ἐκ.] α 53, 78ν 1οό. ἡ Ψ. αὐτὴ )ς. 

ΧΧΧΙ. Πᾶν ἔργ. καὶ ποιήσ.} αὶ 19, 1ο8, 118. τὰν} εἴ ὁπεπέ 
Αταδ. 3. τοοιήσττι}] ποιησῖται ἐν αὐτῇ )ς. Ὄοιησητε (0. ϑίᾶν. 
Οἶἶτος. ποιησίι, (εὰ ἔωῃρεν αἱ εἰ ε {ιρεείςτίρι. ἃ μεῖπιδ πιλπι, 110. 
“ἀπ δας “65, εἰ ἱπιπνεάϊδις (υδίξυυπταν οἰπιαἷὶδ δΔΌ ἡμῴᾳμ ταύτη ἰπ 
ςοπι. 28, οὐ ὁμοιοτελευὲν τερεία, εἴ ρυπῶ!α ποιλῖὰ υἱ ἀεϊεπά:, Αστη. 1. 
ὑμῶν τ -- --μῶν 23} α εἴτεγυῖ. εἴ 4ι12: [2 ἰητεδοεης Αἴμλη. ἰϊ, 43. 
ἐν πάσ. κατοικ.}) ἐν ασὴ τὴ κατοιχια 10) 108, 118. ἐν γ᾿ ταῖς κα- 

τοικ. ὙΠ, Χ, τς, τό, 18,32, 54. ς8, (9, 64, 73, 74, 74» 77ν 106, 128, 
110, 130, 131, 134. (οπιρί. Αἰά. [ὲρί, (ει. Νίς. 

ΧΧΧΙΙ. Σαδό. σαξδατ.) “ϑνπι ϑυὔνσεν. ϑαν. Οἴἶος. 
οὐδ Αταδ. 1. 2. 3. ἔγα.} Ὀΐ5 (ςρίυπι )ς. φο δἷαλν. Οἵ- 
ὕοζ. ἐγηη ἀφσε Οεοῖξ. τακπεινώσ.) καχωσιτε 10, 108, 118. 
ἂς τιᾶγγο Χ, ὃς, εἰ ῥεπλ πιδῦι 110. ἀσπίδι ϑίλν. Οἴτοζ. 

ψυχ. ὑμῶν] που ἀϊδίηφυμηι εἰς Αστιν. 1. αἴίᾳυς. Απῃ. ΕἘά. ἐν: 
ἅτ.) τῆς ἐννατ. τοό. ἔχάζης 18. μηνὸς} - ἐκ φοίβενε Αταῦ. 
:. 3. δὶς αἰδίησυυηι Απιι. 1. δἰύᾳυε. Απῃ. Ἑά. ἱσπίρας 1] 
πρωΐ ςς. ἕως ἱσπίρ.) , )ς. Οορι. Αταρ. 3. εὡς δεκάτης τοῦ μη- 
νος ἐστιρας Ὗ]Ϊ, Χ, τς, τό, 18, 20, 30, 3ἢ..33» 63» ςό, ς8, (9, 64, 
οἴ), 73γ73ν 749. 76, 77. 82, 83, 84, 8ς, τού, 128, 1299) 130, 1319 134- 

ΑΙ4. 1ρ΄. (αι. Νὶς. Ἡποοάογεῖ. ἱ, 210. δῖίαν. Οἷἶχτοζ. κἴγηε αἱ 
“ἰκείμεσν αἰδεις πσηβ, αἰπε αὐ οοέγαν δῖαν. Νοίᾳ. 
ὄατιειται, ἱρὰ ἴαρες αἱ εἰ ε (υριαίςηρι. 1. καὶ σαξό. Αἴμπη. ἰἱ, 
43. τὰ σαξδ.], τὰ 18, ταρ. 1[ρί, ὑμῶν υἱκ.] Α΄. 3. 

ΧΧΧΙΙΠ. Καὶ) α Θεοῖς. Απη. ᾿. δἰὕφις. ἄπ. ἕά. ἐλαλ.) 
εἶχε εχρεϊπνῖ διαν. Μοί. Κύρ.) δεμ; οὐαὶ δτίουϊο Θεοῖς. 
πρ.᾿ Μωνσ.) Μρδ τοῖς. ἐκπα Μάγε Αττη. 1. αἰϊΐφυς. Αγαι. Ἑά. 
λέγων} ε: ἀϊεὶ Οοοῖς. Απὰ. 1. αἰϊΐφυε. Αἰπη. Ἐφ. λέγ.--λίγ. 
ἷπ οο, 34} α Αἃἰϊεευι. εἴ 4ι1: ᾿ς ἱπιεγγλοςηϊ )ς. 
ΟΧΧΧΙΨΝ. Λαλ.--λέγων] α Βαο εἴ φυδ [15 ἰπιευδοεηϊ 130. κὄ 62- 
ἄεπι ἰῃ ἴεχῖι, ἰϑὰ βαρεῖ λάλησον τοῖς υιϑις Ισραηλ πιλγρο ἐεουπάλ 
τδπα, 131. τοῖς νὶθ:.} ἐπα Μη Αππι. 1. δίσυες. Απὸ. Ἑάὰ. 

λέγων) κα 73», 77. α φύοᾳυς ἰη {υρρίειηεηιο πιλγεί πὶ! 121. καὶ 

σαδξατ.) σαξ- 

ἐρεις ὥρος ἀντοὺς :8. εἰ αἰϊζεν ἐς ταῦ. 1.2. {6 ἴτε; Ατπι. τ. Α]1}- 
416. Ατπη. Βὰ. δ «ἰϊς εοτρ. τῇ πιεντεχ.) α τῇ 59, 72. - με. 

ρα ζ4, ς8, ς9, 72) 7γ4.. 74, 1ού, 134. (γε, ΑΙ. ἵν, 468. δίαν. Μοίᾳ, 
ἐκ Ῥταταῖιηι δίαν, ἄγη). 1. δἱφυς. ἅπη. Εα. τοῦ ἐδδ.}, τὰ 

Οεού. Ατπι. 1. αἰϊΐΐψυς. Ασπτῃ. Επ. τάν: α 7ς. Ονγ. Αἱ. Ἰ. ς. 
Ατι. 1. δἰΐΐᾳις. ἄπῃ, Εά. ἑορτὴ] ἑορτῆς 7ζ. ἡμέρας) μι. 

ραις ιό. τῷ Κυρ.] α ἄγαν. 3. 

ΧΧΧΝ, Τοῖμπι σοπιπιὰ α (ὖὐντγ. ΑἹ. ἦν, 468. καὶ ἡ Ἀμ.--καὶ 

Ἀ ἡμ. ἴῃ οοπη. 36] , Ῥεπια εἴ 4: Ηἰβ ἱπτεηαςεπῖ Ατδῦ. :.ἕ ἃ. ἢ 
Ἀμ.} ἡ 7)ς- (δἰ. Νίς. ἢ πρώτη] ἢ ϑδίαν. Οἴἶσοςσ. κλητὴ] 
,α ΧΙ. ἀγία] -Ἐ τραι νμιν ς3, ςό, τοϑ, 118, 129. Οοπμὶ. ΑΙ, 

δῖαν, Μοίᾳ. -ἐ οἵο δῖαν. Οὗἶτοζσ. τὰν] εἰ οιηεπε Ασᾶῦ. 3. λα- 
τρευτ. δουλευτὸν εχρεϊπης δῖαν. Οἴτος. δαλείας εχρείγηυπε Οθογξ. 
Αἰτη. 1. αἱίᾳυε. Απη. ΕἘὰά. α Αμπὸῦ. 4. ποοιήσετι)} ποιήσεται 
75. τ εγαντὴ το, τοβ, 118. Αγ. 1. 

ΧΧΧΝῚ. ἙκπΊὰ --ὁλοχ.] χαὶ προσάξετε ἁλοκ. καὶ ϑυσίας ἱπΊὰ 
ἡμίρ. Ογτι. ΑἹ. ἱν, 468. προσαξιτε 15] α τροσαξ. (ἢς) 82, 
προσαξιται "ς. προσαξχατε το, ιοϑ. αὔισαι, δῖαν. Οὗτος. ὁλο- 
χαντώμ. 1] ολοκαυτωμα Ν]1, τό, 18, ς8, ςο, 82, 8ς, 128, 111. 
(ὐοιηρὶ. Αἰοχ. 1ρύ, τὸ ολοκαυτωμὰ 29. ὈλΆΓβῸ Ὠγίδ τῦληι πεὺ- 
ον 110. Κυρ. κι"- Κυρ. 2] α αἰϊεγυῖτ, εἴ φυαε 115 ἰηϊετήλσεης 71, 
73, γξνγ7όγτοό. Κυρ. τι" -Κυρ. 2" ἐπ ςοπὶ, 37} α αἰτεγυῖγ. εἴ αυδε 
ἰ)5 ἰητετπεςηϊ ς 3. Κυρίῳ ϊ ̓  τω Κνρ. Ν]], Χ, τό, ς8, γ3) 77, 84, 
120. Αἰά. καὶ ἡ ἡμ.] καὶ ἡμίρα (γι. Αἱ, 1]. ̓ς, Μά “ϊεε 5'αλν. 
Οἰἴἶϊτοσ. ἢ ὁγδ,}) , ἡ Ογε. ΑἹ. 1. ς. εοςσ. (ρέμα (ἢς) ουηι 

αιτίουϊο Αππ. 1. δἰϊΐψυθ πη. Εὰ. κλητὴ) ἡ κλ' Ὑπεοάοτχες. ἱ, 
410. ἕγα) οδο ϑίαν. Οἴτος. ὑμῖν] αὶ Ἡείγοβ, καὶ 

τροσαξ.--ἰρι) Μμες εἰ υκ ἰΐ5 ἱπιοτασεμι μοίξ ποιήσετε ροπυηῖ 10, 
1ο8, 118. , καὶ δίαν. Οἴτοξ. πρσάξετι 4] αὔαωκιὶς δῖαν, 

Οἴἶτος. {ἐν ἐα Αταῦ. 1.2. ὁλοκαυτώμ. 2} ολοκαυτωμα 130. 
(οπιρὶ. Αἰεχ. 1{ἱρί. δι. Νὶς. ϑίδν. Οἴἶγτορς. Ασιχ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. 

ἘΔ. π'ουρον πιλῖρο ρπιδ πιληι 110. Κυρίῳ 25] τω Κυρ. Χ, ΧΙ, 
18, (4, (9, ὅν 74» 130, 131, 134. (οτηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. 1ρί. Οδι. 

ΝΊς. δίαν. Οἰἶζγος. Αππ. 1. αἰΐΐϊφυς. Ασπι. Ἐα. ἐξοδιόν ἐς.) επι- 

σχέσις πιΆγρο Χ. 1 ρί. επισυσχεσις πιᾶγρο ὃς. εἐπισυσχιες (τηεῃ- 
ἀοίε) πιλῦρὸ ῥγίπιδ τῆληυ 130. εἰ οον στ, ἀπιϊαὶ (ἢς νετταπταγ) ΑΥδθ. 3. 

ἐπὶ ἰῃϊεγροαυης Ατγαῦ. 1. 2. φιοηίανε Ὀγζτλαης Ασπη. 1. Αἱἱὶ. 

4ιε. Αγπι. Ἑά. παν] α οὐπὶ 44. 72, τού. εἰ φιιῆς ΑτᾶΌ. 1. 2. 3. 
λατρευτ. 1 δουλευτον τίᾶῦχο ὃς, εἴ ΡΥ ΠΙᾺ ΠΠΆΠ 120. δκαλευτὸν ἐχρτῖ- 
πιὶς δίαν. Οἴἶτγοζ. δαλείας ἐχρεϊπιυπι Θεοῦς. Αἰτη. τ. αἰΐαυς. Ασπι. 

Ἑὰ. ποιήσετε) ποιήσεται 75. {αεοϊασεὶς δῖαν. Οἷἶτος. - ἐπ ἐ]α 
Αιγλῦ. 3. 

ΧΧΧΥΊΙ. Αὗται) καὶ ἀντ. 19. ἑορτ.} αἱ ἐορτ, τς, τό, 18, 
42) ς{) 4ό, ς9, 64. 74, 76, τοό, ει8, 114. Οοπιρί. Αἰεχ, 1ἰρῖ, Οδι: 
Νὶο. Κυρίῳ 1} τω Κυρ. γ2. Αἰοχ. Κύυριου ΧΙ, ες, 30, ςό, 9, 
ὅ4, 5, ὃς, τ18, 129, 130. (Ὀρί. ΑΥΔΌ. 1. 2. δῖαν. τοὺ Κυριου 54, 
"6, 84) τού, 134. καλέξετε) - αντας ΝΙΙ, Χ, τς, τό, 18, 10, 
φα, 64, 73» 74. 76, 77, 84, τού, 118, 128, 130, 131») 134. Οπρΐ. 
ΑΙά. 1ἱρί, Θεοῖς. - ἰάεην ἰπ ςμαγδέξ, πύπογε Αἰεχ. προσ- 

εγῖγκαι}) προδινεγκεῖιν ς4γ) 74, 78» 76, 82, 847) τού, 114. χβεταιΐ; 
δίαν. Οἴἶτος. καρπώματα) καρπωμῶ 1.7 τό; 30, ς4, ς8, όῳ 74, 
3. 76, 84, τού, 118, 114. (οπιρὶ. Αττι. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ. Εἡ. 

ολοχαυτωματα 72. -ἢ δείρρίαι Αταὺ, 3. -᾿ υοβγήνε δος. τῷ 
Κυρ.} α τῷ ςς. ὀὁλεκαυτῷματα) κα 74. τυρὸν πιᾶζρο ὃς, εἰ (εἰ 
φιοί πιαὶς πυρός) ρεΐπια πϑλῶυ 130. εἰ ὀνέροαυα 5ῖλν. Οἴἶχοβ. ϑν- 
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ΔΕΥΣΙΤΊΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΗ͂Ι, 

ματα καὶ ϑυσίας αὐτῶν, χαὶ σπονδὰς αὐτῶν τὸ χαϑ ἡμέραν εἰς ἡμέραν, Πλὴν τῶν φαξοάτων 38. 
Κυρίε, καὶ πλὴν τῶν δομάτων ὑ ὑμῶν, χαὶ πλὴν τΤασῶν τῶν εὐχῶν ὑμῶν, χαὶ πλὴν τῶν ἐχοσίων ὑμῶν, 
ἃ ἂν δῶτε τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἐν τῇ. πτεντεχαιδοχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μην τοῦ ἑξλόμε, τόν, ὅταν συγ. 
τελέσητε τὰ ψεννήματα τῆς γῆς, ἑορτάσαῖο σῷ ἹΚυρίῳ ἑπ]ὰ ἡμέρας" τῇ ἡμέρᾳ τῇ “ΡΤ ἀγά- 
γγκυσις, χαὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη ἀνάπαυσις. Καὶ λήψεσθε τῇ ἡμέρᾳ τῇ περώϑη καρπὸν ξύλου 
ὡραῖον, καὶ χάλλυνϑρα φοινίχων, καὶ κλάδους ξύλου δασεῖς, καὶ ἰτέας, (καὶ ἄψνου. κλάδοι 

χειμᾶῤῥε, εὐφρανϑῆναι ἔναντι Κυρίε τῷ Θεῶ ὑμῶν ἑπ]ὰ ἡμέρας τῷ ἐνιαυτῷ, Ἰδόμεμον αἰώνιον εἰς 
τὰς γενεαῖς ὑμῶν" ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑξδόμῳ ἑορτάσετε αὐτὴν, Ἐν. σκηναῖς κοτοικήσετε ἑζ)]ὰ ἡμέραις' 
φᾶς ὃ αὐτόχϑων ἐν Ἰσραὴλ χατοιχήῆσοι ἐν σχηνδῖξ, “Οχὼΐ ἴδωσιν αἱ γενεαὶ. ὑμῶν, ὅγι ὃν: δκηναῖς 43. 

χατώχισα τὰς υἱὲς Ισραὴλ, ἐγ τῷ ἐξαωγανεῖν με. αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου' ἐγὼ γυδὼν ὁ Θεὸς 

Ν 

ὑμῶν. Καὶ "λδληδε Μωυσῆς τὰξ ἀμωλω ἀν ῳ, ὍΝ υἱοῖς. Ἰσραήλ. τ "- 

σίας) ϑυσιαν ς-8. Μιεγίβεϊεπι εἰ (νι αϊη (εν βεὶὶ νομεὶ εἰ 3) μὄδεπιπι 

οὐ αι ίοπες ἈΑΓΆΌ. :. 2. αὐτῶν 19] α Αταῦ. ἃς αὐτῶν 2] αΧ 

ΧΙ, τό, 18, 30, ς2, 64) 73ν 74» 77ν 82) 84, 85, τού, 128, 120, 131) 
134. (οπρὶ. Τιιρί. (δῖ. Νίς. πῃ. ᾿. Ὁἤϊαᾳυξ. Ατπι. Ἐα, 2γεχα- 

ἐϊοππ Ὁ γ αν μ σι (ἢῆς) Δτγταῦ. 3. 

ΝΊς. εἰς ἡμέρ.} κα 9, 72. 
ΧΧΧΑΊΙ]. Πλὴν 1] πάρεκτος τᾶγρο Χ. 10. 

πάντων Ὦυς γτείεσὶ ὈΓΠΠΊὰ ΠΊΔΠΙ ΤηΑΓρΟ 110. 
ἑκουσίων. ὑμῶν 15] αὐτῶν 72. 
{2. ΑταΌ. 3. κα χαὶ Οεογρ. τῶν εὐχ.] α τῶν ςο. 
γρᾶγρο Χ. 1ἡρῆ. καὶ πλὴν τῶν] , τὸλὴν ς4, γς,) τοό. α καὶ ΑγΔΌ. 
Ι. 2. τῶν ἕκουσ.} τῶν ἀκεσίων (ἢ) (δι. Νὶς. πάντων ρῥγβειηϊῖ- 

(πῇ 190) 118. (ΟΠ1Ρ}]. ργαπιτας Ἰάδπὶ Ὁ Χ ἴῃ οἰλγαξζ, ἡγίποσς ΑἸεχ. 

πμξα 
Ῥεοχῖίμοθῖ νοσοὸ ἑοσίδῃ δὰ 

Ἁ φῷ οῷ 

χαι πλὴν στασῶν) ,, πασὼν 

ἐξωμοσιων 

“πάντων τηᾶτρο ὃς. ἃ ἄν) ἃ εαν 32. ἂν ἴαπίμιη ς9. δῶτε] 
ϑωσιτε Χ. Ἰρί, δώσητε 18. 

ΧΧΧΊΧ. Καὶ 151, 118. Αγαῦ. 1. 2. 8ϊν. Οἷἶτον. ἔν τῇ 
“πεντικ. ἡμ.} ̓  ἐν το, 1τοβ. ΝΙεϊμοά: ἵπ Αὐξι. ῬΡ. ρᾶττε ρυΐπια, 123. 
ἐν τῇ τ΄. τῇ ἡμ. ΑἸεχ. ἐν ἦμ. τῇ πεντεκ. Ογτ. ΑἹ. 1, Ῥατῖε ρτίπια, 
ότο, (τὰ 20] αὐ Αι. ἡμέρᾳ 1 “τἡμέρᾳ 25} α ΑΔἰτεγαίγ. οἵ ιιᾶ 115 

ἐπιου]αςεηὶ Μεῖδοα. 1]. ς. ἡμ.. του ν μην. του ᾿Β ἡμ.. 72. τοῦ 

166.) α 53. τέτθ] ᾿ ΧΙ, το, 108, 118. Οὐρὶ. Μειβοά. ἢ". ς. 
ζορι. Οεοσρ. Ἀπ. σ᾿ αἰψυθ Απῃ. Ἑάὰ. ὅταν) ὡς ἄν ΑἸά. 
ὅταν--γῆς} α δας εἴ αι [15 ἱπιοδοθης Ογτ. ΑἹ. ἱν, 468, {εὰ μαρεῖ 
8110]. συντελίσητε] συντελεσϑητε 82. συντιλεσεται ς. ἀγα- 
γῆτε Τηᾶγρο Χ. ᾿ συναγαΎΉΤε ὨΛΆΓΡΟ 8 ς, εἴ ρηπηᾶ τηᾶπι 129. τῷ 
γένν"α.} τὰ γένημ. Χ, 32, 74) 75, τοῦ, 128, 1305) 131) 134. Αά, 
ΑἸεχ. Τρ’, φαντὰ τὰ γεννῆμ. 129. (οπιρὶ. γῆς] -Ἐ τυοδείηι 
ΘΟ ογρ. ἑορτάσατε] ἑορτάσετε τό, ς2, ξ9, 134. ΑἸά. ΑἸοεχ. Τὴρῇ 
(αι. Νὶς. -Ἐτορτὴν 19, τοϑ, 118. Ἔ τὴν ἑορτὴν ς8. προσοισέε ὁλο- 

καντώματα Ογγ. ΑἹ. ἷν, 468, δὰ «ἰδὲ υὐ αι. ,ῆωυπι ἠαδεαιὶς δῖαν. 
Οὔτοσ. εἰ ργφιηϊτιῖς Θεοῦρ. ἐἔορτ. τῷ Κ. ἑπ]ὰ ἡμ.} εἐπΊα ημ. εορτ. 
τω Ἑ. ς3. α τῷ το, 1οϑ, 118. Μεῖβοά. 1. ς. ΑἸ). τ. διε. Αὐτη. 
Ἑά. τῇ ἡμ. τῇ τρ.} λα τῇ ἡμ. ιοό. τὴ δε ὅμ. τὴ τρ. ΨΙ, (8, 
51. καὶ τὴ ἡμ. τὴ ῶρ. τ9. ΑτΔΌ. 3. καὶ ἡμέρα ἡ τρώτη ΟὙΓ. 

ΑἹ]. ἵν, 468, {εὰ 4110] αὐ  αῖ. ἐπ ἀΐε ργίπια δῖαν. Μοίᾳ. Ατσιῃ. σ. 8}}1- 
416. Απη. ἘΔ. -Ἑ ἴω, Αγαῦ. 3. ἀνάπ. τ" ---οἀγάπ. “7 α αἰΐογ- 

εν. εἴ 4028 115 ἰπϊε)άςεηΐ 10, Καὶ ζ» 75: ἀνάπαυσις 1} ἀναπαύσεις 
75. σαξδατον τιᾶτρο ὃς. καὶ τῇ ἡμ. τῇ ὁγδ.} καὶ ἡμέρα ἡ ὀγδόη 
συν. ΑἹ. ἵν, 468. τὰ 4101 υἱ Ναῖ. εἴ ἐπ ἄϊε οἴϊανα Αττη. τ. Αἰ ας. 
Ἄσπῃ. ΕἘά. ἀνάπαυσις 29] -Ἐ ἔγςαι ἸΜεϊποά. ]. ο. σαξθατον ΓηΔΓΡῸ 
ῬΙΙΏ1Δ ΓΠΔΏΙ 130. 

ΧΙ, Καὶ 15] α ΑΥΔΡ. τ. 2. λήψ. τῇ ἡμ. τῇ πρ.} τῇ ἡμ. τῇ 
πρ. λήψ. Ογγ. ΑἹ. ἵν, 468, [δὰ αἰϊδὶ υἱὲ Ναῖ. λήψεσϑε] Ἑ εαυ- 

τοις ΝΠ, Χ, τς, τό, 18,32, 52, ς3) 54γ 58, ς0, 04,73, 74) 76, 77» 85» 
τού, 1οβ, 118, 128, 130, 131, 124. (ΟπρΙ. ΑΙά. 1 ὐρῖ. (αι. Νῖς. 

δίαν. -ἰ ἰάσπι ἴῃ παγαῶς. πλίποτο ΑἸεχ. -Ἐ ὕει Μομοά. ἰὼ Αὐυᾶ. 

ῬῬ, ραϊῖε ρῥυίπιδ, 124, σῶς, [δὰ μαδεῖ 3}}0] αὐ Ψαῖ,  εαὐτης (ἃ 1. 

ἑαυτοῖς, ΠΔΠῚ οι εἴ ἡ ΠΙΠ] τε (οπδηὶ ἀριιά σγϑοοβ σεσεηζίογου) 20, 84, 

129. “Ἐ αὐτοῖς 190, )ς. Ἐ νοδὲρ ΑΥΑΡ. 3. Αγ. 1. 46. ΑἸ. 
Ἑάὰ, τῇ ἡμ-. τῇ τρ.] ἔς, [τὰ τὴ ἡμερά ρΡοΐεα «ἀάίττπι ἤιρτα, ΤΙ. 

α ὉΠΊΩΪ ἢς. 
““Ψ“ ε ͵ 

ἃ τῇ ἡμέρα 11], τῇ ἢμ. τὴ ὑγδοη ςς τῇ ἡμ. τῇ ὧρ. 
. ΄“΄ ε . ᾿᾽ 

δὰ τῇ ἡμ. ἴῃ. σμδγαέϊ, γηΐηογς, Αἰόχ. τῇ τὧρ. ἡμ. Μεϊβοά. υδὶ ἔργα 

ΡΡ. 123, 124.) [δ 4118] υΚ δῖ. ΑΥΠῚ. 1. 

Αγ. Ἐὰ. καρπ ὑν---δασεῖς} καλλ. Φοιν. καὶ χλαδ. ξυλου δασ. καὶ 

καρπ. ξύλου ὡρ. γε. ΑΙ. 1. ο. 7εἀ 41δὶ υὐ ΝΑζ. ξύλᾳ 19] ξυλον 
(6) τοῦ. ἡέρπογμρε Ἄττῃ, ἱ. αἴῆααξ. Ατπὶ. Ἐὰ. ὡραῖον] ὡρα!ὰ ὅλ. 

ἐνδοξον' δενδοου ΧΙΤΡιν τπαῦρὸ Χ, 1 ΡΥ, καὶ χαλλ, φοιν.} α Με Ποά. 

ἐπ αἷς γίνια δῖαν. αἰϊαῦθ, 

τὸ] τοῖς τό, ς2, 73) 121. Οατ. 

ἀπππρυϊῖ, αἴφυις δἄδοὸ δος δά ργαςθάεπιϊ γεξογι, ΑἹά. 

σι 

Οἱ ἔργα Ρ. 1245 δὰ Βδθεῖ δἰ1δὶ. καλλυνθρα} καλυντρα τηᾶγοο 
118. καλλυνΐρα Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖα ῥχίπηα, ό1ο. ἷν, 468. καλλύνθρας 

(ας) Οοπιρῖ. δεβοῖ. βαιά λέγει ἐκ φοινικὼν καὶ μυρσινὴς ΤΔΓοΟ τό. 
ξύλου 25} ξνλων ςῳ, ς9, 749 74. 75» 765 8... τού, 134. ΑἸεχ. α- 
σεῖς) αἀδασεῖς (ἔς) ς3. εχρηπις ἰπ ρεηϊῆνο Πωρυϊατὶ, τ Δἀ4 ξύλ τε- 
ἐεναῖυγ, ϑίαν. Οἰἶγορ. δλοχομον πιᾶῦρο 8ς. ολοχομοὺς (Ϊ. «λοκομες) 
ΤηᾶΓρῸ Χ. Τὐρς, καὶ ἰτέας] α 19. εἰ ομέοι Καϊϊεῖς Τρ. καὶ 
ἄγν. κλαδ. , δῖαν. Οὗτος. ἀγνε! αὶ ςς. αγνες τό, 73, 74, γ6, 
84; 128,.131) 134. ὥς τηᾶτρο 120. δοβοὶ. βῥαπια Ῥαίαβίπα ταᾶτρο 
δῖαν. Μοίᾳ. κλάδους 23] -Ἐ ξυλον (βς) το. ἐκ] λα τς. εὖ. 

φρανϑῆνα!) καὶ εὐφρανϑησεσϑὲ ΝΤ], Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 32, ζ2, 

58, ς9) 64, 72, 73» 74ν 76» 77ν 82, 835. 8. ὃς. τού, 128, 120, 130, 
131, 134. (πρὶ. ΑἸά, 1ρί. (δι. Νίς. (ορῖ. δῖαν. ἂς Ογτγ. ΑἹ. ἱ, 
Ρατῖε ρτίπιᾶ, 6 το, δὰ ἰδὲ πὶ ναὶ. καὶ εὐφρανθήσονται ς3. εἰ ἰξία- 

»ἰπὶ (ἢς) Αταῦ. 1. 2. ἔναντι} ἐναντίον 1) τό, 30, ζ2, 53, τό, ςβ, 

64, 573) 74ν 76ν 77, 82, 84, 8ξς, τού, 123, 129, 120, 131. 134. 
ΟὐμΡ]. Οαῖ. Νίο. ὅἤς Νειϊποά, υδὶ ἔυρτὰ Ὁ. 124) [εὖ 480] υἱ ΠΕ 
Κυρίου] Κυριω (Πς) 83. τῇ Θ. ὑμῶν) τοῦ Θ. ἡμῶν (Ης) ς9, 7 

α οπιηΐα Αὐτη. 1. αἰΐᾳυς, Απῃ. ἙἘά, ἐπῖὰ ἡμέρας] ἐπῖα 5: 

140) 53. Ἔ χαι εορτασατε αὐτὴν ἑορτὴν τω Κυριώω επΐα ἡμέρας τς, 
54, ξς, 8, γ5ν) 134. Ατπ). 1. ἁπῖφυς. Ατῃ. 4, ἘἘ χαν εορτάσατε 
αὐτὴν ἑορτὴν τῶ Κυριὼω 84) 1ο8, 118. -Ἐ εαάσυη, ηἰΐώ ; φυσὰ α ἴω, 19. 

τὰ καὶ εορτάσατε αὐτὴν ἐπα πμέρας 74, "6. -Ἐ καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν 
τὴν ἑορτὴν τῷ Κυρίῳ ἱπ]ὶ ἡμέρας Οοπιρὶ. “Ἐ εἀάεπι, πἰἢ φυοά, τὴν, 
ἴῃ σμαγαᾶς, πλΐποσε, Αἰεχ. -ἔ οὐ εεἰρόνγαιο αν ἔρθει Τονιῖπο [ρίσπε 

εἶϊε: ΑταΌ. τ. 2. ἐπα ἡμέρ.---ἐπῆα ἡμέρ. ἴὰι σοπη. 42} ροίτεπια εἰ 
425 [ἧς ἰπϊει)αςεηξ ὈΪ5 (γριά ιό. τον ἐνιαυτα]} ἑορτὴν τῷ Κυριω 

74. 76. : 
ΧΙῚ. Νόμ. αἰών. εἰς τ΄ γ. ὑμ.} α 9, τοβ, 118. α΄ αἰώνιον ς2. 

ἐν τῷ μην}] ροίξ μαϑ νν. υἵχιε δὰ ἐποίησαν οᾶρ. χχίν, 23, ἀείιηϊ οπ᾿- 

πἷᾶ, 1 ζ. ἑορτάσετε) εορτασατε 30, 52, 74. 75, 1οῦ, 131, 13.. 

ΟοπΡρ!. (αι. Νίς. ἑορτ. αὐτὴν] α 19, 118..α ἘΡΗ 5]ᾶν. Οἵἁ 
τοξ. 

ΧΙ1. Ἐν σκηναῖς 15] ἐν ταις σκην. 10. ϑ8ίδν. Οἴἶτοσ. ἢὶς ρΐίεης 

εἰ Ῥγατηϊταηζ 
Αταῦ. τ. 2. 3. δίδν. Οὗἶγορ. κατοικήσετε] κατόικησατε 30. ΟΟΠΊΡΙ. 
κατοικησητε τι. κατοικησείαι )ς. κατοικήσεως το. ἀαῤῥῥε!ὶς δἷαν, 

Οἶτορσ. ἀαῤῥιαῥἑε Αταῦ. 1.2. ἡμέρας] Πὶς ποπ ἀϊπίησιυσπε Αταδ. 
Ι. 2. ᾿πᾶς ὁ αὐτόχ»“. ἐν Ἰσρ.] Ὁ. 0 ἀντ΄ ἐν τω ἵἴσρ. το. ὃ 

Μειποά. ἴῃ Αὐυξ!. ῬΡ. ρατῖε ῥγίπιδ, ". 123. λὲν 72. Ογτσ. ΑἹ. 1 1.74. 
ογιμὶς ρορκίμε ἐεν ας 7) αεἰλ᾽ οὐ ἢϊς ἀμπηρσυσης, Αταῦ. τ. 2. δὶ ονεηῖς 

ἱπάίρεπα ἱμ ἤγαεῖς (ορῖ. ονινός ἱπαδίρσμε 7 ἀεὶ ΑΥὐπλ. 1. 8111486.Ψ 

Ἀπ. Ἐά, κατοικήσει} κατοικῆσεσιν Χ, ιό, 19, 30, 54, ςς, 64, 

73) 74) 75. 705) 77» 82, 84, ὃς, τσό, τοβ, τι8, 128, 129, 130, 1319 

124. (πρὶ. Γρί. Μεῖδοά. ἴ. ο. Ατπη. σ᾿ αἰϊίφυθ. Ασην. Εά, ἀαῤ[εἰ 
δίαν. Οἴγοσ. ἀαόῥα!ε Ατδὸ. 1. ἃ. ἐν σχὴν. Δ] ἰαδεγπαςιία 

Απῦ. τ᾿. 2. 

ΧΙ,Π]Ι. 
110, 1321. 
1,4ι. ΜΙ. 

τωχηδα ΟΧ ἑοτύ. 16ἀ ῬΠίπο κατωχισα, 7ζ. 

Ὅπως] οπως αν ὟΠ,, τό, ς8, το, 64, λ2, 77. 8 ζ) 128, 

ἤδϑωσ.} εἰδωσ. ΤΙ. ὅτι ἐν σχ.} επρε ἴα Ἰαδενπαςαὶ 
χατώκισα}) κατωκήσα Χ, το) τοῦ, 121, Γἰρς χαὰ- 

Τω ἐξαγ.!] Δ τῷ (ἢς) 

αὐτὰς} ὑμᾶς Μεϊμοά, 

Αἰγύπῖᾳ) “Ἐργρηονηι  Αὐτῆ. τὰ 

Μεϊῃοά. ἴῃ Αὐυῶ. ῬΡ, ματα ρυμτα, Ρ. 123. 

Ϊ, ς. αΐγες εονμὲ ΑΥΔΌ. 1. 2. 

4]11|406. Ατηι. Ἑά. ἐγὼ] φμομίαγι ἐροὸ Α͵δὺ. τ. ᾧ. Ὅεοσξ. πε 

Οδφοῦσ. Ασπι. 1. δἰἴαιθ. Ατπὶ. Ἑά. 

ΧΙΕΙ͂Ν. Ὑοζίπ σοιππα αὶ 59. ἰῃ πσς ςοπιηᾶίε ἰηοῖριξ πονῦπδε 

ὁδριυΐ ςζο. ἐλάλ.) ἐθλασφημησεν (0) πηᾶγρὸ ῥυϊπιὰ τηδηὰδ 130. 

39' 

. 44. 



ΚΕ. ΧΧΙν. 
ι.. ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος σρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ἔντειλαι τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ λαξέτωσαν σοι 
.3. ἔλαιον ἐλάϊνον χαϑαρὸν χεχομμένον εἰς φῶς, χαῦσαι λύχνον διαπαντὸς, Ἔξωθεν τοῦ χαταπέτασ- 

ματος ἐν τῇ σχηνὴ τῇ μαρτυρίου: χαὶ χαύσαεσιν αὐτὸ ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ ἀπὸ ἑσπέρας ἕως 

. αἰώγεον, 

πρωὶ ἐγώπιον Κυρίου ἐνδελεχῶς, νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεδς ὑμὼν. 

ΤΙΚΟ Ν. 

᾿Επὶ τῆς λυχνίας τῆς 

καθαρᾶς. χαύσε]ε τὸς λύχνας ἐναγ])ΐον Κυρία ἕως εἰς τὸ πραῖ. Καὶ λήψεσθε σεμίδαλιν, χαὶ ποιή- 
σετε αὐτὴν δώδεχα ἃ ἄρτερ" δύο δεχάτων ἕςαι ὁ ἄρτος ὁ εἷς. Καὶ ἐπιϑήσεϊε αὐτὰς δύο ϑέμαϊα, ἕξ εξ 
ἄρτους τὸ ἕν ϑέμα ἐπὶ τὴν τράπεζαν ΤῊΝ καδϑαρὰν ἕ ἐγαντί Κυρίου. Καὶ ἐπιϑήσετε ἐπὶ τὸ ϑέμα 

λίδανον χαϑαρὸν χαὶ ἅλα, χαὶ ἔσονται εἰς ἄρτους εἰς ἀνάμνησιν προκείμενα τῷ Κυρίῳ. Τῆ 
ἡμέρᾳ τῶν σαδξδάτων τοροσϑήσεται ἔναντι Κυρίε διαπαντὸς ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, τὰ δ νην 

Ἀείκτεμμάυτη υἱεῖ ρίσπε δὲ κατηράσατο, οᾶρ. χχὶν, 11. ἐνετεί- 
λατο εχρεϊππσπε Αὐπι. 1. δΐᾳυς. Ατπι. Βά. ἑορτάς] ἐντολας ταν- 

τας 19, 1ο8. ἤς ἴῃ τεχτῃ αυοφυς, ἐσὲ ἐορτας τηλγγο, ι18. Κυρίῳ} 
α 19) 1086. “ τοῦ Θεὰ Ἴ], Χ, ιό, ι8, 30, 12, ς2, ς6, ςβ, ς9, 64, 

71. 73ν 74. 76, 77ν 82, 84, ὃς, τού, 148, 129, 130, 1317) 134. ΑἸά, 
Τιηρί. (αι. Νίις. τοῖς νὶοῖς) οππὶἑι Λε Οεοῖ. 

Ι. Καὶ) , Ἄγπι. τ. δἤϊαυς. Ατν. ἘΔ. ἐλαλ.] εἰπε γ1. ϑῖδν. 
Μοίᾳ. ερέτειλατο 3. Κυρ.) δεμ εὺπὶ απίςυϊο θοῦ. πρ. 
Ἵμωυσ.} τω λίωυση ς3. Οεοτζ. ἐαπ λέοίς Αταν. 1. αἰἴηις. Αστη. 
ἘΔ. λέγω) α 71. {1 ἀἶεὰε Οεογα. Απῃ. 1. αἰαυς. Ατηι. Εὰ. 

11. Ἕντειλα.) ἐντειλε Ψ]], )ς. Ὅχι. ΝΊς. σοι} μοι 1, 1Π|, 
ξς1., ξ9. 72. μοι {υργλίςῖρί. Ῥεῖπι δῦ 111. πῖρος σὲ ΠΊΣΓΡῸ ῬΓΙΠῚΔ 
τδῶῦ 130. σοι ἰῃ ςἰιδιδέϊ. πίθος ΑἸοχ. α Ογτν. Αἱ. Ω ραπῖε μεϊπΊδ, 

441. ἵλαον} ατρυγον τῆλΓρῸ ρτίτιδ πΊΔΏὰ 110. ἄτρυγον ἔλαιον 

Μειβοά. ἰη Αυᾶ. ῬΡ. ρατῖε ρεῖπιδ, ρ. 99.  ἐλαίνον)] α ς4, ς, 1οό, 
129. Ογτ. Αἱ. 1]. ̓ ς. εξ ἐλαιῶν πιᾶγρο Χ. δό οἰεὶε ἴῃ τεχῖυ Αγπι, 1. 
αἰΐφυς. Απῇ. Ε4. “ὁ οἰἱνα δίαν. Μοίᾳ. κωϑαρὸν) διαφανις 
τοῦτο Χ, εἴ ρεὶπιδ γῦλῃ 1320. αὐ «γῥογα ραγα δῖαν. Οἰΐγος. κέ- 
χομμίν.] κριαυμένον 10, (3. 108, 118. εἰς φῶς] φαυσιν πιδλῆγο Χ, 
εἰ μείπια πιδοῶὺ 130. ρ΄. , Μειβοά. 1... καῦσα:)} ἱνα χαιηται 
4. 74. 74. 76, 84, τού, 134. δἷδν. Μοίᾳ. Ασπι. 1. αἰΐΐᾳφυε. Αττο. 

ἙΔά. λύχνῳ) , 84. λυχνος 54) 74.) 76) 12. διαπαντὸς] 
Α Μειδοά. Ι. ς. 

11. "Ἐξωϑ. .}] ἐν τῇ σκ. τοῦ μαρτ. ἐξωϑ. τὰ χατατ. τὖ; 
χοϑ, 118. ἔξωϑ.) ἰσωϑ. ς4, )ς.- ἔξω Μειδθοά. ἰα Αὐυᾶ. ΡΡ. 
Ῥειε ρειδ, 99. καταπ.) -Ἑ τοὺ μαφτυριον ς8. δὶς αἰδίηγυμ 
(οιρρὶ. ἐν τῇ σκ.} ἐπι τὴν ϑνραν τῆς σκήνης (ξ. μαρτνρ.) 
ίς ποὺ δϊξηχυπ Οοηρὶ. καὶ 1] α το, τοῦ, τ18. (οαυνὶ. 

α Ρεπιο, (οὰ ροδελ δάάϊτυπι ἴωρια, 11. χαύσουσι») ευδασουσιν 
(Ι. σοιξασουσιν) πιᾶγζο Χ, εἴ ρεῖπ)λ πιᾶπυ 140. αὐτὸ) αὐτον Χ, 
ΧΙ, τό, ι8, 3ο, (9, 64, 73. 77)ν 82, ὃς, 120, 110, 131. (οπῃρὶ. 1 Ἰρί. 

(ει. Νίς. Ογς. ΑἹ. ἱ, ραγῖε ρμείτιδ, 207, (εὶ δ δὲ υἱ δι. οὐτων (8) 

ς1. «4, (φυκί λύχνως ἰεχετῖς ἰΩ ρηξοοάςπιϊθυ5) ἩεΐγοΒ, οἱ υἱοὶ] 
α δὲ )ς. Απιπεηὶ Οοὐά, αἰᾳυΐ. Αγαι. Εά. ἐν. Κυρ. ἐνδελ.} ἐνδελ. 
εν. Κυρ. γ4- ἐνώπιον} ἐναντιον Χ, 1οϑ. 1ρί. ἐγαντι τό, 18, 19, 

30, 32) ζ2) 53) (4, (6, 64, 73, 74, 74» 76, 77, ὃς» τού, 118, 128, 
129, 1317) 134. (οπιρὶ. (ες. Νὶς. Μεῖιοά, ἱ, ς. ϑενεζσιϑ ἰπ (δε. 
Νῖς. δά Ἰ. ἄς ἴῃ ἰεχῖυ, εἀ ἐνωπτὸν ΠΑΡῸ ΡΩΌΙΔ πλβῆι!, 1 20. 
διλεχ.} ϑιαπαντος τᾶτχο Χ, εἰ ρεϊαιδ πιδπι 130. 1ἐρί, 

ΙΝ. καύσετι) καὶ χαυφ. 82. χαυσατῶα )ς. καυσουσι το. 
Οοιρὶ. Ἠείγε. συνϑησει πιρεξο Χ. -Ἐ διαπκανίος (8. τὲς λύχν.] 
α τοὺς ΧΙ, ς4, ς8, )ς. ἐναντίον} ἔναντι 1, Υ]], Χ, ΧΙ, τό, 18, 

19.) 53, 54. 44, 46, ς8, {9, 64, 749 74» 77. 82, τού, τοϑ, 128, 129, 

᾽ 
ε᾿- 

131, 114. Οοαιρὶ. ΑΙεχ. 1ἰρί. (δ: Νίς. φὠκπενάντι 72. εἰς τὸ) 
κα εἰς 11, (4, 64, 72. κα εἰς ἱπ τεχῖυ, (δὰ μαδεὶ πιεγαο, 11. «τὸ ςς. 
α ὑυσυχησυς 10, 43, (8, {9, )ς, 108, 118. Αἰεχ. 

ν. Καὶ λήψ.} εἰ εαρίαιὶε δῖδν. Οἴτορ. α καὶ Οεοζ. σε- 
μ'δ.} -Ἔ ἐκ πτυρὼν 10, ιοϑ, ιι8. καὶ σοιήσ.} καὶ ποιησατε 75. 
καὶ ποιησισϑε 77. κα καὶ Οορί. εἰ ψφείαιὶς δϑίαν. Οἴτος. οὖ- 
τὴν] αὐ || ϑῖαν. ἄρτους} χολλυρᾶς ΤῊΣΚΟ ΡΕΙΠῚΔ ΤΩΔΠῸ 130. 

χολλυριδας πιλγρο Χ. 1,1ρ(. δύο} και δυο ς5. ΑΣδῦ. 1. 2. εκ δυο 
10.) 54) 745 73) 84) τοῦ, 1οϑ8, 134- Ατῶ. τ᾿. αἰΐαυε. Ασπῃ. Ἐκ. ὁ. 
διχατων ἔς αι} δ. δικαῖ. σεμιδαλεως ἐξαιν το, τοϑ, 118. πεεηίμγαπε ἀδ- 
δε: ἄναγυνε αἰεείνατνοι (ορῖ. ἀἶναγαπε ἀεείσιαγαμε ἐΠ9 δῖαν. Οἰος. 
ὁ ἄρτος) ἡ χολλυρα τλσο Χ. 1ἱρί. ω ὁ Ογς. ΑἹ, ἵν, 3196, (δὰ Βαθες 
ΓΙ 

Καὶ ἕἔ ᾽ ἣν χαὶ τοῖ, ΕΣ ο0 δον αἱ ζψον 2ΞῬϑᾷ. ἈΝ 93 ’ δι τε » 2 

- ἐξφαι Αἄρῳ δι ; ς υἱιοις αυτδ' χαὶ φᾶγονται αὐτὰ ἐν τόπὼ αγίω" εςὶ γᾶς 
φ ἰδ ε ἰφν 9. “Ὁ φ [4 ρο ΄ ΄ 3.» 

ἅγια τῶν ἁγίων τοῦτο αὐτῶν ἀπὸ τῶν ϑυσιαζομένων τῷ Κυρίῳ, νόμιμον αἰώνιον. Καὶ ἐξήλϑεν 

ΝΙ. ἐπιϑησιτιἾ ἐπιϑησες 19, ς4, 75. 1ο8, 118. σου. αὖ- 
τοὺς] καὶ 19, {3. ἐπ᾿ αντοὺυς τό, 30, ὦ... 73» 77ν 8:, 130, 121. Ολῖ, 

Νιὶς. δύο] Διρεν γγαιηιτις δίαν. Μοίᾳ. ματα ) ἐπιϑιμα]α 
ςξς. φοιδασεις τιλγγο ὃς. ἘἈείτγ δὰ ἐπιϑήσετε. ἕξ ὥστ. τὸ ἕν 9.] 
λ θυ 1ο8, 118. τὸ 7γ2. εξ αοτ. τὸ ἐπιϑεμκα (4. καὶ μγαημτῖξ 

Οντγ. ΑἹ. ἱ, βατῖα ρυῖπια,297. (δά αἱἱδὶ υὲ νας. 4 ξίμα Ο(ορ, τὴν 
τρακ.] ἱμνίπανε ςοὺσν αὐὶςυΐο Ατγαρ. 1.2. ἔναντι ἐνχύιον 64. ενχγ]ε 

ἴῃ ἴεχῖυ, ἐστὶ ον πιαγρο ({{|}. υἱἵὐ Ἰερεγεῖυῦ ἐναντίον) μγ πιὰ πάη 130. 
Ν]]. ἐπιϑυύσετε] γοιξασεις πιᾶγρο ρεῖπι πιληι 110. ἑιροπαιὶρ 

δίαν. Οἷτοσ. ἐριβοπῶ Ἄττῃ. τ. αἰἴυς. Απτῇ. ἘΔ. ἐρηρόπεὶ νεὶ ᾿πιο 

όπου (ορῖ. ἐπὶ τὸ ϑίμα]) ἐπὶ το ιπιϑιμα ὅῳ, 74, γ6, τού, 134. 

ἐπ᾿ αὐτο ϑιμα ςς. ἐπι τοῖν ϑιμα 209. ΑΙά, δϊδν. ἐπὶ τὴν συνϑὲ- 
σιν Χ. ρ΄. -Ἐ ἐίονωα Ατδὺ. 1. 2. καϑαρὸν) διαφανη τηαῖρο 
ὃς, εἰ με ΙΔ τπᾶπὰ 13.0.5 ἄλα] αλας ς3ν 54. 78ν 148, 129. (πρὶ. 
ἔσονται] ἴγαι Ογτ. ΑΙ. ἵν, 3ς0, ἐς «ἰδὲ υὐ να, ῥα, δἷδν. Οἴἶτορ. 
εἰς ἄρτ. οἱ ἀρτοι Ν1Ι, Χ, τό, 18, 30, 33, 52) 53», ς 6» ςύ, ς8, ςο, όψ, 
74, 77. 82, Βς, 128, 120, 110, 131. (ὑὐοπιρί. ΑΙκὶ. 10. (κι. Νὶς. 

ϑίδλν. Αγαρ. 3. Οοιν. εἰς ὥναμν.) αναμνήματος 19, τοβ, 118. 
προκεύμενα) α 128. προχείμενοι 1], Χ, τό, 18, 30, 32) ς2, ς3, τύ, 
58, 9, ὅς, 732, 73, 77. 82, 8ς, τοϑ, 118, 120, 130, 131. (οπιρὶ. 

Αἰά. 1ἰρῖ. δι. Νιῖς. Αγδῦ. 3. δίαν. τροσχειμένα ξ4) 78.- ῶροσ- 

χειμεναι (ἃς) τοῦ. τῷ Κυρ.) εογᾶνε )οπιῖηο δἷδν, 

Ψ11. Ὑῆ ἡμ. τ. σαξξ. προσϑ.] προσϑ. τῇ ἡμ. τ. σαδῷ, Ογε, 
ΑΙ. ἱ, ρατῖε ρείπηα, 346, Το 418] υἱ Δα. τῇ ἡμ.} εἰ ἀνε Αἰδθ. 1. 2. 
ἐκ ας ϑδιλν. Μοίᾳᾷ. Απη. 1. δβϊαυς. Αστῃ. Εὠ. τροσϑησ.] 
προσϑησετι Χ, 12.) 53) (4, (9, ὅῳ. 8ς, 131. Αἰά, Σἰρί, σορι. Αγπι. α. 
αἰίηυς. Αγ. Εἀά. ὥς εχ ςοιτ. εὐυξέεπι πιαπις 18. προϑήσετε ΧΙ, 
ι6, ςό, ςβ, 7), τοϑ, 118. (οιπμ!. τροϑυσιται ς4, 72) 73: 
Νὶς. γε. ΑἹ. ἰβ (λι. Νὶς. 24}. τροτεϑυσίται γᾳῳ, γ6, 84) τού, 
180, 134. Αἴβδη. ἱ, 42. -“ἔαντο ΧΙ; ς8, τοβ, 118. ροιδασεις ΠιΔΓρΡῸ 
ὃς, εἰ ρπιδ πη 110. ἑνώπ.Ἶ σαρα Χ, ΧΙ, 16, 18, 19, 29, 10, 

33, ζ2) 539 56, ςβ, (9, 64, 73, 74. 724ν 70», 77) 84. ὃς, τού, τοῦ, 
118, 11:8, 120, 130, 141, 134. (Ἰοπιρί. Αἰὰ. 1,0. (καῖ, Νιο. γε. 

Ἀ].1. ς. δίαν. Θεοῖς. Ἀπ. :. αὐϊαιε. Αγηι. Ἑἀ. ἐν ὼ παρὰ ((ς) 
νΠ. φ«ιρι 72. διαϑήκην αἰών.) διαϑηχη αἰωγιος Ν]], ΧΙ, το, 

49. 30, 238) (2, (4, (8, 49, 72) 73» 74ν 75. 76, 82, 8.) ὃς, τού, 1ο8, 
ι18, 128. 119, 130, 134. Οομλρῖ, (δῖ. Νίς, δίαν. σεο. Αγ. ἵ. 

δἰαυς. Αππ. Ε΄. 
ΙΧ. Καὶ 1] ἀλλ᾽ Ογτ. ΑΙ. ἱ, Ῥαῖε ρυῖσια, 346, (δὰ Α[10] υἱ Ναῖ. 

ἔςα!) οδο ϑιανυ. Οὗτος. -ᾧ ἦρε Αγαῦ. 1. 2. τοῖς νίοῖς]} οἱ υἱόι 

(ἄς, φυλῇ τεϊκκεεπάνυη εἴςι κὰ φάγονἶαι, (υὐΐδια ροΐξ αὐτὰ ἀἰπὶιναίοης, 
εἰ καὶ 2 ἀεϊδιο) ς3. καὶ 23] α Αὔδῦ. 1:. 2. 3. φ.γ.} εάὔκπε 
ϑίαν. Οὔτος. ἔρι γὰρ ὧγ.} αγ- γαρ ἐξιν ΙΝ. 6 επὶσι (σαξίεπε 
Αταῦ. ς. τῶν ὧγ.} α τοῦ. ἡ τῶν Χ, 1:6, 18, 32, 53, τό, 64) 73» 
54, 74), 77. 84, τού, τ:18, 128, 120, 110, 131,134. Οὐ ΡΙ]. Αἰά, 

μὶρῦ, Οὐ. Νὶς. ποὺ αὐ δίοσυνηι δὶς Αταὺ. 1. 2. 3. τουτο] 

αἷν, ςς. ΑἸΔΌ. 3. καὶ τοῦτο 74) 82) 131. Ολῖ. Νὶς. αὐτῶν} 

α 129. ταῦτα ςς. αντω ΧΙ, 20, 30, 32) 44) ςΒ, ς9, 64, 73, γύ, 
77, τοϑ, τι, 12:8, 110, 131) 1324. οιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. ὅδε, Νὶς. 

Οορῖ. Ατϑδ. τ. 2. 3. αἀντὸ ((ς) 16, 19, ς3ν ςό, 72, 74, 82, τού. 
ἰὼ 8ιδν. εὶς ἀμησαηυηίῖ, εἴ Κυπριπὶ ἤδος οὐτὴ Τφοπιιηατίο δπίοοοάεηϊς, 
Απη. 1:. δἰΐσυε. Ασαι. Ἑά. οἰπὸ τ. ϑυσ. τῷ Κ.}) τὰ τσυρου του 
Κυρις πιᾶγγο ὃς. τοὺ τυρὸς (ῇς, ἱ, πυρου) Κυριε τιᾶγρο Χ. χαὶ 
μεκεκιηκεῖι Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ρείπια, 297, [αὶ αἰἱδὶ ἤθη ῥγαιησι. τῶν 
ϑυσιαζ.} “εογγβείασωπε ςΌτη ατσυΐο ϑὶαν. νόμιμ.} ἐκ ὑχατομιὶς 
ϑίαν. Μαοίᾳ. 

Χ. υἱὸς 13} α (ς) 29. 
ςΤ 

χαὶ ὅτος] καὶ ὁ ανϑρωπος ῖοδ6. εχο- 

Ὁ ΟΡ ΔῈ 



κα. 

. τ 
4 7 ΄ 

ας ἴδ Κυρίου, τελευτάτω. 

ὅ 

ΝΩ 
4, .γ 

. 
᾿ ἷ 

“ ἐμαχέσαντο] ἐμαχέσατο 10, 84. 108, 118. (Οοπηρί. 

ΔΛΕΥΎΥΙΤΙΚΟΝΝ. 
ΚΈΦ. ΧΣΙΝ, 

οἷὸς γυναικὸς ᾿Ισραηλίτιδος, χαὶ ὅτος ἦν υἱὸς Αἰγυπ]ίου ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ' χαὶ ἐμαχέσαντο 
ἐν τῇ παρεμξολῇ ὁ ἐχ τῆς ᾿Ισραηλίτιδος, χαὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ ̓ Ισραηλίτης. Καὶ ἐπονομάσας ὁ υἱὸς 
τῆς γυναιχὸς τῆς ᾿Ισραηλίτιδος τὸ ὄνομα χατηράσατο' χαὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Μωυσῆν" χαὶ τὸ 

ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῇ Σαλωμεὶν συγάτηρ Δαξρεὶ ἐχ Τῆς φυλῆς Δάν. Καὶ ἀκέϑεντο αὐτὸν 
- 3 Ν ρ 2, ΧΝ ς ᾽ ΄’΄ 

εἰς φυλακὴν, διαχρίναι αὐτὸν διὰ “προστάγματος Κυρίου. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, 

λέγων, Ἐξάγαγε τὸν χαταρασάμενον ἔξω τῆς “σαρεμξολῆς, χαὶ ἐπιϑήσουσιν πάντες οἱ ἀχέσαν]ες 
᾿ ρ᾿ 39 »ν»"Ὁ 5Ν Ν Ν 2) "»" ΄- ’΄ 2. Ν ι, ῥῷ ε [4 

τας χεῖρας ἄυτων ἐπι Τὴν χεφαλὴν ἀυτδ, χαι λιϑοξολησᾶσιν αυτον “Φασᾶ ἢ συναγωγή. Καὶ 
 ᾳΦ ς- ὦ 35 - ’ “.» ρο Ὰ, 9 ᾿ς ΡΝ Γ ΡΝ ΑᾺ Ν, ε 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λάλησον, χᾶϊ ἐρεὶς ρος αυτους, ἄγϑρωπος ὃς εαν χαταρᾶσηται Θεον, ἀμαᾶρ- 

τίαν λήψεται. ᾿Ογομάζων δὲ τὸ ὄνομα Κυρίου, ϑανάτῳ ϑανατόσθω" λίθοις λιϑοξολείτω αὐ- 
ὃν πᾶσα ἡ συναγωγὴ Ἰσραήῆλ' ἐάν τε πτροσήλυτος ἐάν τε αὐτόχνων, ἐν τῷ ὀνομάσαι αὐτὸν τὸ 

νομασας ο υἱος τῆς Ἰσραηλιτιδὸς καὶ τος (ἢς) ς3. εἰ ἀπμς Οεογρ. 
ἣν) 4 82. ΑἰγυπήΊιου] ΑἰγυπΊιας ς3. γυναικος Αἰγυπῆιε (Πς) 

ἔτ, ἐν τοῖς υἱοῖς] ἐπ »ιεαϊο Δ]ίονεπι Αὐπλ. τ. αἴ χυ6. Ατην. ΕΑ. 
ἐν τῇ τα- 

ρεμδ. ὁ ἐκ τῆς Ἰσρ.] ο ἐκ τῆς ἴσρ. ἐν τὴ τσαρεμδ. ςς. κἐν τῇ ταρεμϑ. 
Ατδῦ. 3. ὁ ἐκ τῆς---ὸὁ Ἰσραηλίτης] ἀμφοτεροι μετὰ Ἰσραηλιτου 
(4ς) τού. τῆς Ἰσραηλίτιδ.} τῆς γυναικος τῆς Ισραυλιτιδ, 10, 
1οβ. 118: τῆς Ισρχηλιτὴς (ς) 72. - ἀοϊπσ Αττη. ᾿. δ᾽ 1αιις. 

Αταν. Ἐά. καὶ ὁ ἄνϑο.} κα ὁ 73. κα καὶ ϑ8ιάν, Οἴτος. Ἶςσ- 
ραηλίτης] Ἰσραηλιτιδὸς (ῃς) 16. φμίάανι ΠΠ΄αεῖμα Αττὴ. τ. αἰλίαιιε. 
Ἄχ. Ἐά. ' 

ΧΙ. Καὶ 15] α 8[αν. Οἴἶτος. ΟΘ΄ ογς. ἐπονομ..} ἐπωνομαᾶσεν 
108. κατηρασαῖο τπᾶγρο Χ. 1ἰρί. ὁ υἱὸς} α ὁ ΑΙεχ, τῆς γυν. 
τῆς Ἰσρ.] τῆς ΪΙσρ. γυν. ΧΙ. , δϊς τῆς γυν. ξζ. λ τῆς Ἶσρ. 21. 

τῆς γυν. Ἶσρ. ΑἸεχ. τὸ ὄνομα) -Ἑ Πὶς τῆς γυνῶικος (ς) ςς. 

Ἔ Κύυρια το. ὅϊαν. Οἴἶοσ. - δορὶ, ἰεὰ ἀποῖ8. Ἱποϊμάἀπηῖ, δ[αν. 
Μοίᾳ. Οσεοῦρ. -Ἐ δονιῖπὶ ΤΌΡγα ᾿Ἰπεάτη ὑγιᾶ τπᾶπὶὶ Αγπλ. 1. κα- 

τηράσατο] καὶ κατηρατωσᾶν (Π0) ς3. καὶ ενυδρισεν τηᾶτρο Χ. 1ἱρῖ, 
ἐλοιδωρησεν" ἐδλασφημησεν ΤΠυᾶγρο 58. εδλασφημηῆσε ταλῖρὸ ὅς. 
αὐτὸν] , 72. αὐτους, ἴξὰ ν αὐάϊτιτη ἤιρτὰ ᾿ἴπεαπι, 11. καὶ τὸ ὄν.] 
ἨΟΡΙΦΙ ἀμ Οἷαν. τῆς μητρὸς) τῆς γυναῖκος (ἢς) ςς. .α (66) 

Ἀπ. 1. Σαλωμεὶϑ] Σαλωμιϑ 18, 29, ς 5, 72) 74, 76, τού, 134. 

ΑΙά. Απῃ. 1. αἰΐᾳφυθ. Απη. Ἐά. δαϊωνιλϊ ορῖ. δϑαλονιηΐ δίαν. 

Οἴτορ. Σαλωμὴ ς9ς. Σαάλωμει ΙΝ. Σαλωϑ Οοπιρὶ. Σαλω- 
μεῖν, υἱ νἱάδτιγ, 82. Σαλμιϑ' το, 1τοϑ, 118. Σαλαάμειδ 11, ς8, γι. 

Σαλαμιϑ ς4. 8ῖαν. Μοίᾳ. εἰ ἤς, υἱ ν]άεῖιγ, )ς. “Δανιμὰ Οεογς. 
Δαξρεὶ] Δαξρι τό, 18, 30, 32) 54» 58») 64, 82, 8ς, 130, 131. αἵ, 
Νὶς. Δαῦδρη ς9ς. Δαξριϑ' γ4,) γ)6, 134. Δαφριϑ 84. Δείρι γι. 

Διαδρη 72. Δαξαὶϑ τοό. αμόνὶ (ορῖ. Ζαμξρει τοϑ. Ζαμ- 
δρι 19, 118. Ζμιξρι ἐεχρήπης Οεογς. Λαξειρ 129. Λαδὶρ (οπιρί. 
τῆς φυλ.] α τῆς 64, 7) τοβ, 118. 

ΧΙ]. ἀπέθεντο] ἐπέϑεντο γα. αἀπεϑετο τ8, 310, ς6, ς8, 64, 128, 
119. ΑἸά. Ιρῦ, εἰς φυλακ.} ἐν φυλακῆ ΑΙαεχ. αὐτὸν 45] 
ἀντους ςξς. δια] απο ΙΝ, 120. προστάγματος) τροσταγ- 
ματα ς(. : 

ΧΙΠ. Καὶ] , Θεοῦ. 
τρ. Μωυσ.] Μοΐ Οεοῖρ. εἰπε σ᾽ Αττὰ. 1. αἰἴφυς. Αττη, Ἑά. 
λίγων] εἰ ϊεὶ! Θεοῦ. Αὐσπι. σ. αἰΐᾳυς, Ασπη. Ἐά. 

ΧΙΝν. Ἐξάγαγε) εὐμεϊε ΑΥαθ. 1. ἃ. 3. ϑῖδν. Οἴἶγορ. Ασηι. σ. 

ἀδαυς. Αὐταὶ. Ἐά, τὸν κατάρασ.} καϑυδρισαντα τπᾶγρο Χ. 1ἱρῖ, 
ἕξω] ῶῶτα: ἐαίγα Ογρι. ἐπιϑήσεσιν] ἱπιρόπαπὶ δῖδλν. Οἷἶζος. πάν- 
τες} α 19, 54, 73» 1τοϑ, 118. Ασχα. 1. αἰϊΐσυς. στη. Ἐὰά. απαντες 
16, 32, 3) 73, 77ν 128, 130, 121. Οδῖ. Νὶς. ἀκάσ.] -Ἑ ἡ κά 
Αγαῦ. 1. 2. τὰς χεῖρ.] ἴῃ ὰπὶ. Πηριϊατ Ατπι. 1. αὐτοῦ] 
αντων ([ς) γ1. 
πον. αὐτὸν] - ἐν λιϑοὶς 19, τοθ, τ18. 
τ 7 γσεἰ: Ογρτ. 

ΧΥ. Καὶ τοῖς------οαὐτοὺς}  Βαὸ εἰ φὰδξ ᾿ΐΘ ἱπιειίδοεης ς 4. 
καὶ 1] α 136. Τασηῃδίς. ἱ, 392. τοῖς υἱοῖς Ἴσρ. λάλ.] ἐλαλησε 
Κυριος ὥρος Μωυσὴ (ἢς) λεγων, λαλ. τοῖς υἱοῖς Ισρ. 136. εἶπε 
Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λάλ. τοῖς υἱοῖς Ἴσρ. Ἰαπιαῖς. 1. ς. [Ὡρτα- 
{αἷρι. Ἰσραπλ μτϊπηᾶὰ πιᾶπα 130. εκ λές Τγαεί δες. Αττλ. τ. αἰἰϊφυς, 
Ατῷ. Ἑάὰ. λαλησον] λαλήσεις ἿΙ, Χ, 16, τ8, 19, 30, ς2, ς8, 

ἡ συναγ.} -Ὁ Δνώο. 

9, 73» 735 85) τοβ, 118, 121. Γἰρῖ, Οδῖ. Νίς. Θδοῦρ. Απῃ. σ᾿ 
αἰϊϊφυς. Αττη. ἘΔ, λαλησεις ἷἱπ ἴοχῖυ, [δά τηᾶγροὸ ον (ω}}. υἱ λαλησον 

ἰερεγεῦιγ, 130. καὶ ἐρεῖς τρὸς αὐτ.)] “Ἢ Ῥγαηντς (ας) ΓΥ. καὶ 

ἐρεῖς] λύγων Χ, τθ, 18, 105) 30) 32) ς2) 53) 506) 64) 73) 77, 825) 118, 

ἐλαλ.} εἶπε οχρυϊπιῖς δίδν. Μοΐ. 

λιϑοδολήσ.} ἰαρίἀαίὲ Ογρυ, ἰαρίάεπε ϑῖαν. ΟἿ᾽ 

Ἂν» δ; ἍἋ 754 ν. 27 ΄ ν ) ἃ 72 - 
Καὶ ἄγϑρωπος ὃς ἂν πτατάξη ψυχὴν αἀννρώπε, καὶ ἀποϑάνῃ, 9α- 

128, 131. ἰρῖ Οδι. Νῖο. Οορι. λέγων ἰα ἴἐχία, τἀ καὶ ἐρεῖς 
᾿ηᾶγρο, ὃς. λεγῶων καὶ ἐρεις 126. Ὠαπηδίς. ]. ς. πρὸς αὐτ.} α ς3, 

τό. (ορῖ. Οεοῦσ. “Ῥ ρυβυλτς ΑἸεχ. ἐς Αὐτπ. 1. αἰ συς. Ασα. 
Ἑὰ. ἄνθρωπος) ανϑρ. ανϑρωπος ΙΝ ΝἼΙ, Χ, τό, 18, 19, 52, ς3, 

8λ) τῷ) τύ, ς8, ς9, 64. 73, 74» 76, 775 82) ὃς, τοδ, 118, 128, 130, 
131) 134. Οομηρὶ. ΑἸά. Δυρ. Ἡείγοϊ. δίαν. Αγπηφωὶ (οὐά. 8]14υ]. 

Ατπι. ΕἘά, -᾿ ανϑρωπος φυοᾳυς, (Ὁ0 Χ ἰπ Ἄομδγαξζ. πιίποσε, ΑἸεχ. 

δὲ] ΑἿΝ, ΝΠ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 52) 55, τό, ς8, ς9, 64, 71, 73, 
γό, γγ, ὃς, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 121. (οπιρί. ΑΙά, (δι. Νὶς. 
εἰρῖ, γε. ΑἹ. 1, 319, 1εἀ μαῦδεῖ ||]. ἐὰν} αν ς(, 73) τού. 
ὙΠεοάογεῖ. ἴῃ (ῖ. Νῖὶς. δά 1. Ογτγ. ΑἹ. ἱν, το 47, (εὰ ἐῶν αἰ. κα- 
ταράσηται) καταρασιται ς. καϑυξρισὴ τοᾶῦρο Χ, Τρ, λοιϑω- 
ρῆση τηᾶγρο ς8. Θεὸν] - αὐτου ΙΝ, ΝἼ], Χ, 18, το, ς3, τό, ς8, 
49, 64, 74, γ6, 82, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 134, 116. Οοτηρὶ. 

1ρῦ Αὐρ. Οορε. Θεοῖς. Ἐ αὐτῷ, [δά ἴτ8 ἱπιεγρυηρίτ, υἱ δὰ αμαρ- 
τίαν τεΐεταῖιτ, ΑΙά, Ἑαςὶς Ππη τον ἴπ αἰο ἰοσο ὑπὸ Αὑσ. " - Ἰάοτη 
Ὁ Χ ἴῃ οματαές. πύπογε Αἷθχ. -Ἐ Ἰάθπὶ ὕγγ. ΑἹ. {), 3219. ν, ζο4, 
[εὰ μαδεὶ [11] ὧὐ γαῖ. ανϑρωπὸν (ῆς) γι. ἅμαρτ. ληψ.] λ. 

αἀμαρτιαν ΙΝ. ἁμαρτίαν) Ἔ αὐτὸ ὡῷὩΝ ἃ ΙΝ. εἴ ἢς ἴῃ ςδᾶ- 

χαξὶ. τηϊποῖε Αἴοχ. -Ἐ εἶα, Αγαῦ. τ. 2. εχρηπις ἴῃ πυπὶ. Ρἰυγαὶῖ 
Θ ογρ. λήψετα!}]Ώ “ αὐτου 136. εἰσδεξηται ταλῖσο Χ. 1ἱρῖ, 
ἝΞ Οοουσ. 

ΧΥῚ. Ὀνομάξ. δὲ] ο δὲ ονομ. γι. ἧς ΟἸΣγΥ, ν, 223, Ὀ5, [δὰ ἴπ 
οἰϊαπάο μαγαρηγαϊιίος αρὶϊ. ὁ ὀνομαζ. δὲ (οπιρί. Γραπηαῖς. 1, 303. 
α δὲ γε. ΑἹ. ἱν, τοδό6. Αταδ. 1. ὦ. Ἴαγαπε ἀμίέρι δἰᾶν. Οἴτοσ. 

φμοπίαπι πορπίπανί, ἄττη. 1. αἰΐαυς. Αὐτὰ. Ἑά. καὶ ος ἂν λυδορηση 

([ς) πιᾶγξο Χ. εἴ, πἰῇ ᾳυοά ςοττυρεις ὅσα ἄν λυϑορήση, Τρ. τὸ 
ὄνομα 15} α τὸ ΤλΑτηδίς. 1. ς. ϑανάτῳω ϑανατ.} ϑανατω τελευταΊω 

195) 1οβ8, 18. ϑανατ. ϑανάτῳ ΑΙ4. , ϑανάτῳ Ογτ. ΑἹ, ἵν, 1045, 
τὰ παδεὶ ἰδ. αν υσυτιφυς [απιαῖς. ]. ς. λίϑοις) αὶ 74, τοῦ, 
126. λιϑοὺυς (ἅς) 18, γ2. λιϑοδολια (4) 73» 76, 84, 134. ἧς 
πιᾶσρο ὃς. χαὶ λίϑοις 129. ΑΥΙΆΌ. 1. 2.  λιϑοβδολείτω] λιϑοξο- 
ληϑήτω 126, λιϑοδολισατω τό. λιϑοξολησατωσαν 19, ς3, 118. 
ζοπιρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἵν, 1047. ν, το4. λιϑοξολητωσαν ς4, )ς. Ατη,. 1. 
ἃἰΐαυς. Ατπι. Ἑά. λιϑοδολησουσι ζ9, γ24. λιϑοδολησει ς8, ιοῦ. 

καὶ πὰς Ὀταετητίς τού. αὐτὸν 15} , 72, 126. πᾶσα ἡ συν- 
αΎ.} τῆς συναγωγῆς το6. - λιϑοδολειτω αὐτὸν 116. , ἡ τό, (0, 

73. 77. 131. ΑἸεχ. (δῖ, Νὶς. ᾿απιαῖς. 1. ς. δἰᾶν. Οἴτο. Ογγ. ΑἹ. ἵν, 
2047), [εὰ πλθεῖ 410]. « τᾶσα Ατδν. 3. Ἰσραήλ] νιων᾿ἴσρ. 71. 

Ῥατιαῖς.]. ς. Οορῖ. -ΑἿΝ, ΨἼ1, το, 29, ς4, ςό, ς8, ς9, 64» 72, 74, 
)ς, γ6, 82, τοό, 118, 128, 129, 1345) 126. Οομηρὶ. ΑἸά. Ατδδ. 1. 2. 

ϑῖαν. Οἶτος. Αὐσπι. 1. αἰΐΐψυς. Αὐτῃ. ἘΔ, υποῖβ ἱποϊιαϊς ΑΙοχ. αὶ Ουτ. 
ΑἹ. ν, ζοῳ) δά μαδεὶ Δὲ. ἐζν τε 1 α τὲ 136. 8ῖαν. Οεοῖν. 
Ατη. 1. αἰϊΐψυς. Αὐτὰ. Ἐά. ῥὴς Οορι. τοροσήλ.] αὐυτοχϑὼν τό. 
ϑαν. ἐᾶν τε 29] σκί δῖαν. Οορί. καὶ τε Οεοῦς. αὐτόχϑ.] 

“προσῆλντος τό. δίαν. 

Οἴἶνιοσ. -Ἐ ἐπέρα Ατδῦ. 1. 2. αὐτὸν 2] α πη. τ. Κυρίς} 

ἐνώπιον ἄνρ. τό, ζὰ, 735» 77» 131. ““ῬἩ Ργατϊτοπῖ ΓΝ. ΑἸοχ. - τε- 

λεντάτω) ϑανατῶ τελευτ. 75. τελευτήσει ἸΏΔΓρΟ 8ς. ἐχρηπιυηξ 
ὁπολείτω Αγηλ. 1. αἴας. Ατπὶ. Ἑά. Ὁ. 

ΧΙ]. Τοῖαπι σοπιηδ αὶ (2. 
α 128. ὃ.] αὶ Αἰοχ. Οϑοιξ. ἄν] εν 32, )ς, 129. ΑἸεχ. 
ψνχ.}] πασαν ψυχ. ΙΝ, ΝἼΙ, Χ, ΧΙ, 18, 30, ς4, ς8, το, 64, γ4, 85, 
ὃς, 128, 1320. ΔΙά, ρ΄. Ογγ. ΑΙ. ν, 63:. Αὑρ. Ατδῦ. 1. 2. δ8ἰαν. 
Ἀπῃ. σ:. αἰίαυς. Ασω. Ἐά. ρυατητι Ιάδηχ ἰῃ σπαγαέξ. πὐϑΐηοσγο Αἰοχ. 
Ἔ οπο Οὐρῖ. ἀνθρώπου) - πᾶσαν γ4,) γ6, 84, τού, 134. 
ογπμῖς ἤοηείμπὶς Αι. 3. καὶ ἀποϑανη) α ς8. δϊλν. Οἷἶτος. “ὦ στ 

᾿ ὀνομάσαι) ῥίαμῥᾷεμιανε Οορῖ. ἥκγαγε 81αν.. 

ἄνϑρωπος) ανϑο. ανϑρ. 75. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1). 



ΛΕΥΎΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΊΝΡ. 

18, 

19. 20. 

21. 

22. 

28. 

,΄Ὄ 

-- 

Ὅορι. Ἀπ. τ. 2. σἷαν. Οἴἶγον. 

Νις. 

τυληῦ 130. 

ὅτι Α ιοϑ, 118. 

.46, ς8, το, όᾳ, 78, 73. 77. 82) 85) 108, 118, 128, 129, 130) 13}- 

γάτῳ ϑανατάσνω. 
Καὶ ἐάν τις δῷ μώμον τῷ πλησίον, ὡς ἐποίησεν αὐτῷ, ὡσαύτως ἀντιποιηϑήσεται αὐτῷ. 

Καὶ ὃς ἂν πατάξῃ χτῆνος, χαὶ ἀποϑάνη, ἀποτισάτω͵ Ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς. 

Σύγ- 

τριμμᾶ ἀντὶ συντρίμματος, ὀφϑαλμὸν ἀντὶ ὀφϑαλμου, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χαϑότι ἂν δῷ μῶμον 
τῷ ἀγϑρώπῳ, ὅτω δοϑήσεται αὐτῷ. 
τόσνω. 

Ὃς ἂν πατάξῃ ἄνϑρωπον, χαὶ ἀποθάνῃ, ϑανάτῳ νανα- 
Διχαίωσις μία ἔςαι τῷ προσηλύτω χαὶ τῷ ἐγχωρίῳ, ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 

Καὶ ἐλάλησε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραῆλ' χαὶ ἐξήγαγον τὸν χαταρασάμενον ἔξω τῆς ππαρεμ- 

δολῆς, χαὶ ἐλιϑοδόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοις" χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐποίησαν χαϑάπερ συνέταξε Κύ- 

ρίος τῷ Μωυσῇ. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῷ ὅ6ει Σινᾷ; λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ 
ἐρεῖς πρὸς αὐτός" ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, χαὶ ἀναπαύσεται ἡ γῆ, ἣν 
ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, σάξξα]α τῷ Κυρίῳ. “Ἐξ ἔτη σπερεῖς τὸν ἀγρὸν σα, καὶ ἐξ ἔτη τεμεῖς τὴν ἄμ- 

τυῖυηι ΤΝ΄. ΑἸοχ. ϑανατω} α τοῦ. ϑανατύσϑω) τιλιυταΐω 
ςς.- τα ἀϊε Ἀππηϑὴὶ (υἠά, αᾳυ!. Αἰτη. Ἑά. 

ΧΝΤΠῚ. ὃς ἄν πατ.,}] ος τὰν τσατ. 31, 75. 84,134. ἀνϑρωπος ος 
αν τ. ς!. ὁ τυπΐων χττηνος αποτισατω αντα» (0) 
Πιᾶγρο ς8. κτῆνος) ψυχὴν κτηνως 19) τοΒ. (οτηρί., καὶ ἀπο- 
ϑχνν) [Δ΄ 71. Αγαὺῦν αν 2. Αππν τ. δἰίφυς. Απη. ἙἘά. υῃηςὶϑ 
ἰης τ ΑἸσχ αἀτποτισ.} -Ἐ αὐτὸν (ἢς) ς8. -Ἐ ἀντ εὐπὶ ας ὑταὲ- 
ἤν ΤΑ. Ε ἰάστν {υν ἃς ἰῃ οπαγαᾶ.. πίθος Αἰσχ ψυχὴν) ψνχης 
τη ἰοΐς 20. ἄντ ψυχ.} ἐπρε σαίνια Αατι. 1. αἴφυς. Αττη, Εά. 

ΧΙΧ. Καὶ ἰαν] καὶ ἂν 18, 30, ὅῳ, 81, 128. 1ἰρύ. ἐᾶν δὲ το, 
108, 118. α χαὶ [πιγαίς. ᾿ἷ, ζοῦ. Οδογν. τις) ἀνϑρωπος ς4, 
ςς. δὴ} δωση 1:9. ϑώσιι (ὐοπιρί. γαηείαν δῖαν. αλησ.] 
-Ἔ ἄντα ἵΔ΄, 10, ς8, 1ο8. (οπιρὶ. Θεοῦ. Αστιν. 1. δἰΐφυς. Αἰτη. Ἑά. 
«Ἑ Ἰάετι ἴπ ςπλγβέϊ. τπύμοσς Ἅ]εχ ὡς ἐπ. αὐτ.} α13.. ος ἐπ. αὐ. 

τυπῆων πιᾶτσο ὃς. 

..3. αὐτῷ 1] αὐτὸ 71. κα ἴ9, 118. Αππη. τ. εἰΐυς, Αττη. Εά. 
ὠεαύτως) ,, 19, 118. «τῶς Δ], 29, 5. 58, ζ9, 729) 75. ὠὡσαντὼς 
στὼς (ἢς) ΧΙ. αὐτὸς τρεπάοίς ς 1. ἀντιπτοιη.} ποιηϑησεται 10, 
ξ4, 73ν 118. μαείακ, δῖαν. ΔΊυ. αὐτῷ 2] ἀντο 72. 
“1 ἰ»β 5ιᾶν. δίοίᾳ. Ατπτῃ. 1. αἰΐᾳυε. Αγην. Εα. 

ΧΧ. Σύντριμμα) χατίιαγμα πιλρὸ Χ. ἰἰρί, εἰ ργαεπικυηι 

ἄντὶ 1) ἀπὸ πιεπάοίς ς9. ὀῷφ- 
ὑδόντα ) καὶ οὗ. τό, 128. Ερίρβ. ἱ, 

4190. Τβεοάοτεῖ. ἰοεῖς, ἰὰ Ολι. Νῆς. δά 1. Αχαρ. ι. 2. 3. χαϑότι) 
χαϑὸ ς8. κα ΟΔ]11. καϑὼς το, 72. ἂν) ἐὰν 32, 130. δι] 

ποιήσει ὨΛΕΙ͂ΡΟ ΓΤ ΠΙᾺ πιᾶπυ 130. με! δἷῖδν. Οἴτος. Αππῃ. 1. δ[}}- 
ηυς. Ατπι. Εἀά. α εὔπι (44. υἱᾳφυς 2] καὶ ἀποϑ. εἐχοίϊυδνε ἴω δι 
«οπιπιδῖε, τοό. μωὼμον) χβνος (6ς) πιᾶγροὸ μείπιδ πᾶὰπῃ 1390. τῷ 

δἰνϑ.} α τῷ ΝΙΙ, Χ, τόν 18,32, 53, ς8, τον, 6... 72ν 73» 74) 7Ὁν 77» 
82, Βς, 128, 120, 1381. (ἰοπιρὶ. Αἰά. 1ρί. (δι. Νῖς. Ὠαπιδίς. ἰ!, 

ςο2. ανϑεωκω ἰπ ἴεχῖυ, ἔοι! τὼ πιᾶγρο ρείπιλ πιβῆμ, 130. ταντος 
Ῥήπιο, (τἀ εχ ςοῖτ. ἄνω, ςς. ανϑρωπος ((ς) γό, 114. τῶ λησιον 

10, 108. α ὅπῃ. ι. αἰϊφυς. ἄστη. Εα. ἅτω) οὐτως 16, 18, ςξ, 
ςό, ςο, 6 71, 729. 76, 82, 130, 1317) 134. (οηϊρὶ. Αἰεχ. 1,1ρῖ, 

διϑῆσιτ.Ἶ ϑωσεται Χ, 18, ς3» ςς, τό, ς8, γ2, 77, 88. 1ἰἱρί, δωσετε 
ἹΝΗΨΙΙ, ΧΙ, τό, ς2,) ζ9» 4. 71, 73ν 8ς. 128,.131. ϑοσετε 32. (δῖ, 

ποιηϑησιται 10, 108. δῖαν. Οὗἶτορ. ἧς πιλῦρὸ 8ς, εἴ ρείπια 
εχρηπιιιῖ οντιποιηϑησεται Ατσην. 1. δἰΐαυς. Απη. Εά, 

ἀκπι δῖλν. Μοίᾳ. ." αὐτῷ} κα 74. « ἐϊιὲ[ δῖαν. 
ΧΧΙ. Ὃς ἀν] καὶ ος αν γ4, 76, 134. Οορῖ. Απη. 1. αἰᾳυε. 

Ἀπη. Ἑά. ος τῶν 32, 73. 6(6(ἁΥ φυ; Οεο. ρμγαπιτῖς Ὁ ἃς καὶ ὁ 

τυπἼων κτῆνος ἀποτισατω ἀντω 1, εἰ ἔς ἰπ οδεασγδίς. πϑίθοες Αἰδχ. 
Ῥεασιηϊῶι καὶ ο τυπῆων χἼηνος, ἔπαν ἀνέλη ((ς) ἀποτισατω αντω ἐγω 

Κυριος 7ς. Ρταπιπὶι ελάςπι, ἰῇ ᾳυοά Βαρεαῖ αὐτο, «4. ριεπιπυαῖ 
φκὶ βεγεν δεν βέκα: τεδάίε! ργο ο Αταῦ. τ. Δ. καὶ ἀπο9.} ρια:- 

πύπυηις ΓΝ. ΑἸεχ. ϑανατῳ] α 58, (9, 72. ε6ἰ ἀϊς ποογίς δίανυ. 
Οἴἶτος. ϑανατέσϑω) -Ἐ εἰ ἐϊς Αττα. 1. αἰΐᾳις. Απη. Εα. 

ΧΧΙῚ. Δικαίωσις) κρισις ὃς. ἘΠ᾿ Ἀεϊϊφυοευπι. δίκη τηδλίρο Χ, 
εἰ ρτίπιᾶ πιδῆυ 130. 1 ρ΄. ποίησις Ἔχρτ ποῖ, ΠΩ ἕοσῖς ἤὶ νεγε ἰηϊο]]- 
ξευάυπι δικαίωσις, (ορι. ὧὐ ρεδεπλιτῖς Αταῦ. 3. μία] «πα εἰ εα- 
ἰωκ Ἄττῃ. 1. δΐψυς. Απτη. Εὰ. ἔςα!) Ἐ υμιν ΙΝ, ς8. Ακγαῦ. 

Σ. Δ. ὑμῖν ἐςαι ζ9. ὥς, (“ ὑμινὶ ἰῃ Ἑςδασαέϊς. τοϊμοῖς, Αἰοχ. οἱ ϑίαν. 

Οἴτος. προσηλύτῳ καὶ τῷ ἐγχ.] τρσηλ. και αὐτοχϑονι 72. 
τροσ- καὶ ἔγχωρ. ΑἸεχ. ἰκάϊρεπα εἰ ργοίείγια (ορι. Αἰαωῦ. 3. 

εἰμ} ΟΟΥἾἹ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 30, 32, ς3, ἐς, 

α 53: 

«γαλμὸν)} ο΄ οεμίμνε Ἀγαὺ. 4. 

δϑὰ ἐσ ἐν 

(οιηρὶ. Αἰά. [ἰρῖ, δι. Νὶς, διδν. Οὔἴσοζ. υἱς  ης]υάϊε ΔΙεχ. 
ΧΧΙΙΠΠ. ὙΤοιυπὶ οοιμσπα α τον, λίωυσης) Κύριος 19, 108, 118. 

Φονείκε; Δάγβ εἰ Οορι. Αταῦ. 5. τοῖς υἱοῖς] απ Μ[ίοε ϑ3λν. ἐπσι 

Μὲς ἄττα. τ. αἴΐϊφυς. Απῃ. Εά, χαὶ 2.)  ς3. ἐξήγαγον) 
ἐξηγαγε τό, ς2, 77, 111. (δῖ. Νὶς, ἐξαγαγιετε (ἢς) ς3. τὸν 
κατυρασ,) καϑιθρισαντα τοᾶγρο Χ. [ἰρί. νίγκαι φκὶ σιαίοάίχογαῖ 
Θεοῦ. Αταν, τ. δἰϊΐφυς. Αστὰ. Ἑά. ἐλιϑοδύλησ.) κατελιϑοξολη- 
σὰν ξ4γ 74,73, 76, 84, το, 118, 129, 134. (πρὶ. λιϑοδολησαν Χ. 
λιϑοδολησατω (ἢς) ς 3. ἐν) ἹΓΊΨΝΠ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 29, 

80, 53) 64) (6, ς8, ς9, 64, 22) 73ν 74ν 76, 77ν 82, 83, 84, 8ς, 128, 
131. (οπιρὶ. Αἰὰ, 1ὶρῖ, Ολι. Νὶς. ϑδν. Οδοῦρ. Ατὐιπ. 1. αἰΐφωυς. 
Ατὴ. Εά. υποὶς ἱποϊυάϊε ΑἸΘχ. λίϑοις)] “- πασὰ ἡ συναγωγὴ 

ΔΝ, Χ, τό, 18, 29, 30, 32) 52. 53», 54, 56» 66, 59, (4, 72, 73, 72, 
75, 76, 83, ὃς, 128,.131,.134. Αἰά. (αἱ. Νὶς, δίαν. Ασπγ. 1. δϊφις. 

Αἰτῃ. Εὰ. 1 πᾶσα συναγωγὴ ς8, 77, 82. (ομ. Ἔ βηάφογα οὐὰὶ 
διιςυΐο Οεογς. πιᾶῖρο καὶ απεϑανεν ργϊαμι τππδηὶ 1 10. καὶ οἱ 
νἱο}} α οἱ ς9, 78ν 82. καὶ ἐποίησαν οἱ ψιοι ςς. Μίιογμνμε δῖαν. Οἴτος. 

Ἑγξο μοῇ ρεφοςάεπιίδ ἤθη αἰΠπιμχεταῖ. ἐποιησ.} α Ὠἰς ςς, 120. 
καϑαπερ) καϑαὰ ρήπιο, (τὰ καϑαπερ εχ ςοῖτ. 11. καϑὰ Υ]], γι, 
108, 118. ΑἸεχ. καθότι ς4, ὅς, )ς, γ76, 84) 128, 134. ὥς τηᾶῖρο 
ὃς, εἴ ρεϊπηλ τλῆ 130. φωρί δλν. Οἷτοζ. συνέταξε) ἐνετείλατο 
54.) 4, 74, 118. ὥς πρᾶγρο ὃς, εἰ ρήπιᾶ πιὰ 1320. τῷ Μωυσῃ) 
τρος Μωυσὴν ςς. -ἔ «τως ἐποιησαν 120. 

Ι., Καὶ) α Αστὰ. τ. δίθαις. Αστῃ. Ἑά. ἐλαλ.} εἶπε ἐχρσίηνίς 
δίδν. Μοίᾳ. Κύρ.} δὲμ: οὰτο ἀπίουϊο Οεος. πρὸς Μωυσ.) 
τω Μωνση 118, 1290. (οπιρὶ. Μωση ΙΝ. γε. ΑΙ. ἱ, ρασῖε ρεΐπῃν, 
46ς. Μώωσιει 84. ΟεοῖΣ. ἐν δίσε πῃ. τ. 

ἐν τῷ ὅρ. Σ.] α 134. Ογε. ΑἹ. 1. ς. Σινὰ) τω Σινα 3... Σινα 
ζ4ᾳ. τω Σιναὶ ᾽ς. λέγων) εἴ ἀϊοεῤαι Θεοῖς. «ἰ ἀϊωὼε ΑἸτῇ. «. 
δἰΐᾳυε. Απῃ. Βά. 

11. Λαλ.)] Ἔ μὰ Οεοι. τοῖς νίοις]) «και ἈΠ ὦρ Αστὴ. τ. αἰδ- 
4υε. Απη. ΒἘά. καὶ ἐρ. τρ. αὐτ.}) .. 72. α πρ. αὖτ. Οεοτξ. λε- 

γῶν πῇ. αὖτ. ς3. εἰ αἴἶξει ἐς ΑἸτὰ. τ. αἰΐΐᾳυε. Ασαι. Ἐχὶ. ὅταν 
ἐαν 11 ΙΝ, ΧΙ, ς4, ςςν» 71») 5ς. ΑΙεχ.. Ογτ. Α1. ἱ, Ῥατῖε ῥτέπιδ, 46ς, 
610, [δὰ αἰϊδὲ υἱ ψαι. εἰσέλθητε) εἰσαχϑητι ςς. ελϑηται (Βς) 
82.  οὖὐἹ Οδοξ. διδ. ὑμ. τ᾿ -οϑίδι ὑμ. 42} α Ῥοϊδπεσηδ εἰ δα 

Ἰυὺὺς ἰηνετζλοεῶς πὶ τοχῖι, [οὰ ἰλθεῖ τολυζὸ ρυμτδ τηδηυ, )ς. α εδόδπι 
Αχαῦ. 4. διδωμι 13} ἐαόο Αττ. 1. αἰΐσυε. Αστῃ. Εάὰ. καὶ 
ἄνακ. ἡ γ5] καὶ ἀναπαύσητε τὴν γὴν ΟΥγχ. ΑἹ. ἱ, ραττε ρείπια,. 610, 
(οὰ αἰδὲ υὐ Ναῖ. λα χαὶ δἰαν. Οἴσορ.Ό ἀναπαύσ.} αναπανσει ἴῃ 
{υρρἰετηεηΐο τωλυίῃδι! )ς. γεφωίοκα! 85ϊδν. Οἴτος. γεφαίφίτε 

αἰσας (ιῤῥαρὶπαῤὲε υοὐδὲ Οεοτᾷ. ἄνακ.--- Κυρίῳ) σαδξδατμι ἡ γὴ 
σαδξατο τω υριω πιλγρὸ Χ, εἴ ρεΐπῃα τυδῶυ 130. 1ἱρί, ἢ γῆ) 
α Οεοτς. ἣν ἐγὼ διδι ὑμ. “1 “Ῥ ρισιπίπκιιωι ΓΝ, Αἰεχ. κα ςς, 
γ1, 1Ίοό6.  ὀίδωμι 25} ἀἰαόο Αττῃ. 1. αἰϊΐᾳφυς. Ασην. Ἐά. σαῦ- 
δατα] χαι ποιησετε σαξξατα 74, γύ, 84, τοό, 124. σαδθατον πιλῖ- 
ξο Χ. ,πόῥωοιμπι χες Ατὰῦ. 3. φκαιίαπε (αὀῤαίμε οὐ Αττὴ. τ. εἱδ- 

4ᾳιε. Απη. Εἀ. τῷ Ἐυρ.)} κ᾿ τῷ ὅ4. Ογτ. ΑΙ. ἱ, μας μεΐην, 
46ς. ἰν, 420. (εἰ παρεῖ 410]. Φεκείκὲ Αὐξ. | 

11. ἝΣξ 15] καὶ ἐξ 19, τοϑ. ἔτῃ 15] δεν Αυξ. σπι- 
6ε:] σπειρεις (ἃς) 9. Λ͵αι ϑίδν. Οἴσοξ. καὶ ᾿ξ) α καὶ Ογτ. 
ΑΙ. ἢ, ραγῖε ρεϊπιδ, 46 ς, [εὰ μδθεῖ αἰ, ἔτη 2] σππὶ Αὰζ, τε- 

μεῖς} 2μ1ε: ϑίαν. Οὔἴτος. τὴν ἄμπελ.] τὸν ἀμπελώνα, 3, 7ξ. 

συνᾶξ.} -᾿ ἀππο (βείσο Ατὰρ. 1.2. τὸν καρπ.} 

εἰίαυε. Ατπι. Βά. ᾿ 

ΓΑ 

: 
“ὌΝ 



ΛΕΥΙ ΤΙΚΟΝΝ., 

πρὸς σέ. 

εἰς βρῶσιν. 

ΚΕΦ. ΧΥΥ. 
ἌΣ Ν 5. οὦ ἸὩ Ρ ἈΥ. "κ᾿, , χρῷ ΠΝ 

χελόν σου, χαὶ συνάξεις τὸν χαρπὸν αὐτῆς. Τῷ δὲ ἔτεὶ τῷ ἐδδόμῳ σάξξατα" ἄναπαυσις ἔξαι 
ρω ρὸ 7 ρ Ν 3 Υ , 3 ρῶ ΄- ", (4 ΄ 3 μὰ ος , 

τῇ γῆ, σάξξατα τῷ Κυρίῳ: τὸν ἀγρόν δου καὶ σπερεῖς, χαὶ τὴν ἄμπελον σοὺ ἃ τεμεῖς, Καὶ τὰ 
Σ βῳ ἰωὲ 3 3 ’᾽ ᾿ς Ἃ "Ὁ" ε 7 ΄ } 

αὐτόματα ἀναθαίνοντα τοῦ ἀγροῦ σου οὐκ ἐχϑερίσεις, καὶ τὴν ςαφυλὴν τ ἁγιάσματός σα οὐχ 
3, ρο ρο Ἂν, 7 ρ “4  φΖ 

ἐχτρυγήσεις" ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως ἔξαι τῇ γῆ. Καὶ ἕςαι τὰ σάδξατα τῆς γῆς βρώματά σοι; 

καὶ τῷ παιδί σα, καὶ τῇ παιδίσχῃ σου, καὶ τῷ μισϑωτῷ σΒ, χαὶ τῷ “παροίχῳ τῷ προσχειμένῳ 
᾿ς ρ ’΄ ’ ἊΝ ρ ’ ἰδ 3 Ὁ 9 4 ἄμ ἈΝ 7 39 “ 

Καὶ τοῖς χτήγεσί σα, χαὶ τοῖς σϑηρίοις τοῖς ἐν τῇ γῆ σου ἕςαι “τᾶν τὸ γέννημα αὐτῷ 
ςς ϑ ΄ ἰδ ε Ν 9 »’ 9. »᾿»" ε ἂν» ς Ζ΄ ΝῃΨ, [4 

Καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑκ]ὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν, ἑπ]ὰ ἔτη ἑπ]άκις' χαὶ ἔσονταί 8. 
, .:ἦἦνλν ε ΄ » ν᾿ Ν , ᾿ 
σοι ἑπ]ὰ ἑξδομάδες ἐτῶν ἕγνεα χαὶ τεσσαράχον)α ἕτη. Διαγ[ελεῖτε σάλπιγίος φωνὴ, ἐν πάσῃ. τῇ 

γῇ ὑμῶν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑδδόμῳ τῇ δεχάτῃ τῇ μηνός" τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἱλασμᾶ διαγ[ελεῖτε σάλπιγΠ, ἐν 
πάση τῇ γῆ ὑμῶν. : Καὶ ἁγιάσετε τὸ ἔτος τὸν πεντηχοςὸν ἐνιαυτὸν, καὶ διαξοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ 
τῆς γῆς πᾶσι τοῖς χατοικοῦσιν αὐτήν" ἐνιαυτὸς ἀφέσεως σημασία αὕτη ἔςαι ὑμῖν" χαὶ ἄπει 
λεύσεται εἷς ἕχαςος εἰς τὴν χτῆσιν αὐτᾶ, χαὶ ἕκαςος εἰς τὴν πατριὰν αὐτοῦ ἀπελεύσεσϑε. 

τὰ γινημῶτα τοᾶγρο Ὀτίπιδ γπδεῦ 1390. τὰ γινηματα" τὴν πρόσοδον 
τῶᾶγρο Χ. Τἰρί, 

ΙΝ. Τῷ δὲ ἔτει] ἐν δὲ τῶ ετ. Χ,1ς,) τό, 18,32, τό, 64. 54, γ6, 
“7, οό, 128, 129, 1320, 131) 1324. (οπρὶ. ΑἸά. 110[. (τ, ΝΙο. 

᾿ δῖαν. Μοίᾳ. ἐν τω δὲ ἐτ. 73. ἐν τω ετ. ς3. Ατηλ. 1. αἰϊΐψυς. Αγηῖ. 
Ἑὰ, εἰαππὸ ΑΥΔΌ. 1. ἔτ. τῷ ἐ6δ.} εδδ. ετ. ᾽ς. σάξξατα: 

᾿ἄναπ. ἕςαι] φαϊοίεες Αταὺ. 2. σαθ. τ᾿ --σάξθ. 23] , αἰτεγιντ. εἴ 
ἄμα ἰὶ ἰηϊειίδοεηξ τς. σάδδατα 15] σαδδαῖον γ4ᾳ. α Ογτ. ΑΙ. ἱν, 
428, (εἀ Παθεὶ ἰδ]. ἄἀνάπ. ἔς. τῇ γ.] εἰ ἐγαπὶ ἐστ (αόδαία γε- 

φμὶεε Αταῦ. 1. εἰ εγππὶ ἐεγα (ἡ γῆ, ἢς0) ,αόδαϊα γεφμὶες ΑΥΌ. 2. 

ἴγαι}) “80 δῖδν. Οἶτορ. τῇ Ὑ5] τῆς γῆς ΟΥγτ. ΑἹ. ἷν, 420, (δά 
Αἰ υἱ ναῖ. -Ἐ ὑμῶν Ουγ. ΑἹ. ἱ, ρατίε ρείπηβ, 630, 1ε4 4181 Βαδεὶ ἐ 
γαῖ. τὸν ἀγρ.} ἴα πυπι. Ρίυγα!! αν. Οἷτοξῦ. σε τ'---σε 2} 
α 4᾿τογυῖγ. εἴ 4088 18 Ἰπιεταοεης Αγ. Ἑάὰ. σπερεῖς} σπειρεις ξ0. 
καὶ! ἢ κα 8ιαν. Οἴτορ. τὴν ἄμπελ.} τὸν ἀμπελωνα γ1, 75. ἧς 
ΤΏΔΣΡΟ ῥγίπια τηδληι 140. τεμεῖς] κατατέμεις ςς. κληματιεις 
ΣΩΔΓΡῸ ὈΓΙΠΊΔ ΠΊΔΏΙΙ 110. 

ν. Καὶ 1 α Αυγ. ἀναξαιν.Ἷ τα αναξαιν. τό, 18, ς4,) 73» 

74, 84) τού, 1τοϑ, 118, 134. 1ἰρί, (αι, Νῖς. ΑΥαΌ. 1. 2. ργαπηείς 

τὼ, [τὰ υποὶδ ἰποϊυῦ, ΑΙεχ. Ῥοιτὸ εἰ ργατηϊπυης ΑΥαθ. σ. 2. τὸ 
ἀγρ.] ἐκ τον αγρ. 32) 54. απὸ τοῦ αγρ. 19, 108, 118. τοῦ αἀμητε 
54) 74, 78, 76, 84, τού, 134. ἔς πηᾶγρο Χ. 11Ρί. ἐκϑερίσεις) 
ἐχϑέρμις ΤΝ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 185, 10, 30, 32, 53, ς8, 64, 73, 74» 73» 

"6, γ)γ,) 84) 8ς) τού, 1οϑ, 118, 128, 130, 131, 134. ΟΟΥΡΙ. 1Ρ. 

Ολϊ. Νίς. τὴν σαφ.] α τὴν τι6. ἀμῆτον Τηᾶγσο Ὀυ πιὰ τηαηὶ 120. 
τὴν ἄμπελον εχρτίπιϊς ϑδῖδν. Μοίῃ. τὸἪ αγιάσμ.] οοπ ξεν αἰ ἱοπὶς 

δῖαν. Μοίᾳ. σον 25) μα 111. σα ἴῃ ςμαγαέξ. τῃΐποα Αἰσχ, ἐχ- 
τρυγήσεις ερεις ἐκτρυγειν (ἢς) ς3. ἐχτρυγήσης (τρί. 5ϊαν. Οἴἶτος. 
ἐνιαυτ.} εἰ ἀμπες ΑΥΑΌ. 1. 2. 3. φηοπίαπε ἀππὰς ΑΥαλ. 1. δἰ ἴαμα. 
Ἀπη. Ἐὰά. αἀναπαύσ.]} σαδθατων τηᾶῖρο ὃς. ἔγαι] οβ Οεοιγ. 
ε ἦος Απῃ. 1. αἰΐχυς. Αἰτη. Εά. ἔςαι--ἔραι ἰὰ σοτα. 6] κα αἱ- 
ζεχιτγ. εἴ αι: 115 ἱπιεδοεηὶ ΧΙ. 

ΝΙ. τὼ σάξθ.} σαξξατα διαλειψις ἀντη ἀναπαυσὶς (ᾶς εἐαυΐϊάοτη 
δοσετόντν ΤῸ ΠΟ) τπδτοο Χ, σαξέατα διαλειθες Δ᾽, (ς, ἱ, 6. ἔοστο δὺν- 
ται, υἷε!) τοαῦσο 1 ἸΡί. τῆς γῆς] Ἔ σεῖῖν. Αὐδὺ, 1. 2. ὐεοῖρ. 

Ἔ ὑμῶν το; 54» 745 755 76, 84. τού, 1οϑ, 118, 134. 

Ἅττη. τ. αΐαυς. Ατπι. ἙἘά. -Ἐ ὑμῖν ἴῃ οδαγδέζ, πηΐποσε ΑἸεχ. βρώ- 

μᾶτα} βρωμα ς3, γ4. 76, 845 τού, 134. βρωτα ΙΝ, ΧΙ, 128. 

ββρωσιν τηῶτρο Χ, ὃς. 1ἰρῖ. 

σοὺ τηᾶῖφο ὃς. 

εἰς 

εἰς βρωσιν. ββρωτα τοᾶτρο μγιπηα ΠΊΔΠΙΙ 

110. εἰς βθρωσιν ἐχρτίπηῖς (εοῦσ. ἃἰς αἰδίησοϊς Αἰεχ. σοι] σὰ 

ςς. σὺυ (ἢς) ς3. νοδιήνι ΑΥπι. τ. δἰ ἴφυθ. Αστιν. Εά. χαι τῇ] 
. - " " ΖΦ οι. "- α χα! (οριί. σὰ α΄ - σὰ 3.] κα αἰϊεγιῖγ, οἵ 4ι125 115 ἰητει]ασθηξ 71. 

τῷ ᾿σαροίκῳ] κτῷ 7γ1. ἜἜσεΙν, ΝΙΙ, ς8, ς9. -Ἐ ἰάοπι ἰπ ςμαγαές. 

γηΐποῖε ΑἸδεχ. 
“. ’ “ ᾿ ͵ 

118, τω προσχειμ..} προσηλυτεύυοντι τηᾶῦρο Χ. τω τὩροσηλυτενοντι 
᾿ ιἾ . . - 

τῆδῦσο Γἰρῖ, πρὸς σέ] εἰδὶ 51ᾶν. Οἴτορ. 
᾿ ’ “) - ᾽ ΄“, ᾽ ») “" 

νη. ϑηρίοις] ζώοις ΤηᾶγΡΟ Χ, Τ ρί. τοις ἐν ΤῊ γη} τῆς γῆς 

ΜΠ, χδς τὸ, 10, 28, ζ.) 73, 77) 108) Σ18, 1560. 121. 

Οεοῦρ. μερεν ἱενγαη δῖαν. Μοίᾳ. σῃ] λα 72. (αἱ. Νὶς. 

εἤο δῖαν. Ἔ σοὐϊε (οριῖ. 

γημα) το αν γένημα 134. ταν τὸ γένημο ΧΙ, 32, ζ0, 645 73» τοϑ, 

111. Αἰά. ΑἸεχ. 1,1. 

Π|, 19. τοϑ, 118. 

ρῷ ἃ ; Σ 

τῷ προῦσχ. προς σέ] ἐν ταῖς τολεσι σοὺ το, 108, 

( αἵ, ΝΝ:ς. 

ἐξα! ] 

εἰ εγ Ατῖπι. 1.ἥ αν τὸ γὲν- λ Αυς. 

᾽ γ “᾿ 

εἰ Ῥτγοτηιηξ ΑΥᾺΡ. 1. 2. αὐτου] σ; 
ἐφψλθξ τ. 

αντὴς ἵΝ, ΧΙ], τς. Ατἴδῦ. 1. 2. αντῆς ἴῃ ([λ- 

σαέϊ. τηϊποσ Αἷδχ. 

ΝΠ]. Καὶ 1] α ς3-. Οεοτσ. ἰζαριϑμήσ.} ἐξαριϑμησεταὶ 

4, τς. Ἔ ὰ Απῃ. 1. αἰΐφυδ. ἄστη. Ἑάὰ. σεαυτῷ] εαυτω 134. 

ἢς ἴοτε Θεοῦ. ἀντ 4. ςς. ἰδὲ Ἄτην. 1. Δ] Π|4Ζυὸ. Απτῃ. Ἐά, 
α Ασδῦ. 3. δῖαν. Οἷἶγορ. ἐἑπΊ|ὰ ἀναπ. ἐτῶν] ἀναπ. ἐπα ετ. ςς-. επῖα 
καιροὺς ἀνάπαυσις ἔτῶων (6) 120. “« 

“ρίονι ααδμς φαεις (ῆς, ετι ὑγὸ Ἔλα μεθϑθνει ΟΥΐγοσ. 

ἐτῶν, ἑπ]ὰ ἔτη ἑπίακ.} α ς8, 72. ,ν ἐγῶν δ[αν. Μοίῃ. ἐπα 25] 

ἦος εβ Λρίεπι δῖαν. Οἰἶγορ. 

τᾶ ΝΠ]. -Ἔ πμέραι τὸ. Ἡ ει Τ0Ὁ κζ ἴῃ σμάγλόῃ, ποῦς 

σοι} α ΧΙ. Ατπι. τ. αἰΐΐαυε. Ἀπ. Εά. σοὺ (ἄς) 129. 
ἐτῶν} μέῥιεπι αηποῦμη ἐόντι φμϊοίος ϑαν. Οἴἶζορ. 

ἔτη. Διαγί.] πεντηχοντὰ ἐν τω διαγί. (ἢς) ςς. 
ΙΧ. Διαγ[ελεῖτε] αναγίελειτε 190. διαγγελειται 30, ς4, 1321. 

ΑΙὰ. αναγίελειται 1τοϑ, 118. ἀπημμηοῖὴς διαν. ΟἿ τοσ. καὶ ργῶ- 

χ. 
ς 

ἐχκῖα δ. 
ὔ΄ 

τεσσαράκοντα 

 αἰἰπυπὶ ΓΝ, Χ, ΧΙ, τς, τό, 19, 29, 30, 32, 2, (4) τό, ςΒ, ςο, 64» 
71, 725).73» 74, 735 76), 84) τού, 128, 129) 131)124. Οομρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. 106. (Αι. Νὶς. γτ, ΑἹ. ὁ, ρασγῖς ργηδ, 620. Τοοάοτοῖ. ἱπ 

(δι. Νῖς. δά 1. Οορι. Ατῶθ. 3. ϑ.αν. Ατσπγ. τ. αἱϊαυς. Ατπ). Εά. 
διαγγ. σαπλ. Φ.} α 53. τοχραξιξασετε χερατινὴ τΉΔΓσΟ ρεϊπηᾶ τιᾶπὰ 
130, τοαραδιδασεις κερατινὴ τηᾶγρο Χ, ὃς. τοσραξιδάσῃς χερατίνη 
τηᾶγρο Τήρί, φωνῃ} φωνὴν τό. (πρὶ. φωνης )ς. ἐν πασῃ 
τῇ Ὑὴ ὑμῶν] εν τ΄ γι νυμ. τασ. τό, 77, 131. “Ἡ σὴ τὴ γὴ ὑμῶν ΙΥ͂΄. 
Ῥεϊδεγυηῖ ἐν σα... οὐκ οὔὈεἶο ργάβριιηῖς ; δῃῖς σὴ ἴὰ ἱπρτεῖα Ππθα ἢρ- 

ΠῸΠῚ ὀγαξ. Ἔχ σερεῖίο ΠΩΣ τόσα ροβίιπ). “ν ἤσηδτ τοίϑπὶ Ρετσορ 
ΑΙεχ. ἐν τῷ μ. τῷ ἐδ69.} καὶ τω μ. τῷ εδδ. ς3. 

155) τό, 18,30, ςς,) τύ, ς8,) ς9, 64, 72, 73») 74) 73. 84) τοῦ, τοϑ, 128, 
129) 130, 131) 134. (οπΠΙΡΙ. Αἰεχ. 1ἰρῆ, δῖαν. Οἷἶγοσ. κλ ουιηΐ 

ῬὙΒεοάογεῖ. '. ςβ. μρείνεὶ μιες δῖαν. Μοίᾳ. τῇ δικ. τοῦ μ.} 

τοῦ μ. τῇ δεκ. ΑΙεχ. τῇ δέκ.) α τῇ 81. -Ἐ ἀϊε ϑῖαν. Μοίᾳ. 
φια ἀϊεε ἀξείπια ὲ Αττα. τ. αἰϊίφυς. Αστῃ. Ἐα, τῇ ἡμ.} καὶ ς1. 
ἐη ἰΐο δῖλν. Ασα). 1. δἴφυς. Ασηι. Ἐά, ἱλασμξ) ἐζξιλασμε ῖν, 

ΝΗ, Χ, τς, τό, 18, 109, 29, 42) 53) ς4, τό, ςθ, ς9, 64, 72, 73» 74) 
7) 76, γγν τού, τοϑ, 118, 128, 159, 120, 131) 134. Οοιηρὶ. ΑΙά, 
1ιρί. (δῖ. Νίς. γεσημεοπὶς (ορτ. μαπδ βεαιοπὶς 8ῖδν. Μοίᾳ. ὃι- 
σγί. οἼ , οὐπὶ ἴσα. 75. χαὶ δια σς. ΑγΆΡὶ τὶ 5. 5... παραδιδα- 

σετε κερατινή ΤηΔΥ͂σΟ ὍΣΗ Δ ΓΔΠιὶ 130. σαλπιγ}}] φοζὲ ἐκύνσ ΑΥΔΌ. 
ἕ ΟἽ ᾿ 

ξ' Ὡς: “ΦΔασῚ 2 Ϊλ (ΟΡ. 
᾿-: ξε , Ξ 

᾿ᾧ αγιασετεὶ διγιώσατε ΤΠ, γ32. αγιασητει [ὁυὦίὰ τό, 121. δῖαν. 

Οητορ. αγιώσετε 1 σπαΐαέϊ. τόσο Αἰοχ. τὸ ἔτος͵ ἀηπε ἀππερι 

ϑίαν. Οἴιος. τὸν τσεντηχ.) τὸ τεντῆκ. ΓΝ, Χ, τό, 18, ς3) ζ4. ζ0, 

64, γ4, 755 76, 77, 82, τού, 118, 120. 134., Οομιρῖ. Εεἰρί, ἐγιαυ- 

τον αὶ 53) ζ4γ 7ᾳῳ,), 7. 79, 84.) τοῦ, 134. (δρέ. “Ἐ ἀαφεσεῶς τῷ, τοϑ, 

ιΙὗ, ἀφεσιν) αφεσις το. ἔπι τῆς γῆς] {κρὲν ᾿ορέξτς ἘεΥῪ ἄλα 

Αγαῦ. 3. α 8ῖαν. Οἴζγορ. πᾶσι) εἰ ο»ινδις Ἀταῦ. 3. τοῖς 

χατοικ. αὐτήν] τοῖς χατοικ. ἐν ἄυτὴ 7ς. ϑἴδαν. Οἰΐοσ. ἀαδῥϊαπεδας 

“μρεν ἰδίαν δῖαν. ΜΙοίᾳ. ἐποοὶς ἐς Αττη. αν ἰΠαυςξ, Αγπι. Ἐ4. ἐνί- 

ἀυτος-- ὑμῖν] εὐ σὺ οὐόϊε δἰ πὴ π ἤρα, ἄπητς γοπ ϊδοπὶς ἈΑτδΌ. 1. 2. 

ἐνιαυτὸς ] ενιαντοις 120. φεΐα Ρτατηϊτυμξ Αταῦ. 3. Ἄγπι. 1. δἰ Πα. 

Ἄττῃ. ΕΔ. σημασία) ΤῊ ΟἽ ασια ξυχὶ σημασιοις τὸ, 50. 10, Δ 

, ᾿ ὡ "ν . . “ »" ε 

ἡ ἢ) 85) 110. ΔΙΑ. (ὑδῖ. Νὶς. δ ὈΓΘΟΠΜΪΣ ΑΥΑΡ. 3: ἐξα: ὑμ.} 

ἐξινυμ. Ν1]. εἐξαι εν μι. 130, 13 γπε)ευσέϊχι} ἀπελευσέε 14. 

απελενυσεσιχε το, 50) 729 118. (ΟΠΡ]. εἱ ἢς ἴὰ οδαγαέξ, παἰποτε Αἰδχ. 

ἐπελενσεται ΧΙ. εἰς) ΙΝ, ΠΣ, ΧΙ, τς, τὸς 18, 10,30; 38. 
» » ἡ “" 53γ 54) 559 58, ζ0, 729 737) 745 755 765) 779. 1ού, τοϑ, 1189 128, 120, 

120, ( οπιρὶ. Δἰίά. 1ιρῇ., κε. Νιὶς. δ.δν. Αγ. Ἅ, -8.8- 
' π΄ ὦ ε ῳ “,’ 

Ἢ καὶ ΐ, Αἷἴοχ. ἕκας, 1. -Ἑ υρνήαει 

121, 144. 

αὺς. ΑΙπι. Εα, ὉΠΟῚ5 σι 

εραι (Ὁ Χὰ ῥγβπιτῖς (Πης} ΓΝ 

νιν ᾿ ΡΒ" καὶ ἔσοντ. σοι] ἡμέραι Τηᾶτρο ΡηΠπιδ, 

4. 

ὃς 

6. 

2. 

0. 

ΣΟ. 

δι 

͵ 

ἘᾺ 

ἐν ΝΠ, Χ, ΧΙ, 



ΛΕΥΓΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ. 

11. ᾿Αφέσεως σημασία αὕτη τὸ ἔτος τὸ πεντηχοςὸν ἐγιαυτὸς ἔςαι ὑμῖν" ἃ σπερεῖτε, δὲ ἀμήσετε τὰ 

αὐτόματα ἀναδαίνοντα αὐτῆς, χαὶ ἃ τρυγήσετε τὰ ἡγιασμένα αὐτῆς, Οτί ἀφέσεως σεμασία, 
ἐςΐν' ἅγιον ἔςαι ὑμῖν' ἀπὸ τῶν πσεδίων φάγεσϑε τὰ γεννήματα αὐτῆς, 
σεως σημασίας αὐτῆς ἐπανελεύσεται εἰς τὴν ἔγχτησιν αὐτοῦ. 
Πρ ΝΝΝ ΄ .. κ“ ΄ δ ΄ » δ “ΕΝ, 

σίον σου, ἐὰν δὲ χαὶ χτήση παρὰ τὰ πλησίον σου, μὴ ϑλιξέτω ἄνϑρωπος τὸν ὡλησίον. 

ἀριϑ μὸν ἐτῶν μετὰ τὴν σημασίαν χτήση. παρᾶ τῇ πλησίον, χατὰ ἀριϑ μὸν ἐνιαυτῶν γεννημάτων. 

15. 

13. 

14. 

1ξ. 

, 16. 

17. 

, φο 5ϊλν. Οἴτοξ. 

ἀποδώσεταί σοι. 

ϑῖαν. κτῆσιν] σκῆνην τς. καίασιχίσιν τυλΓρὸ 8 ς, εἴ ρυΠηΔ πιλην 

ι30.. πατρίων} Ψψατριδα 11.111, Ν}11, τό, 29, ς8, ς9, 77. 131. ΑΙά. 
μεριδα το, τοϑ. ὥς ἴῃ ἰεχῖν, [εὰ πατριαὰν πιλγρο, 118, γινεᾶν Πιᾶγ- 
ἔο Χ. 1ιρί. κενα; συν ἀτὶσυΐο Αττὰ. 1. δἴαυς. Απτ. Εά. σαὰ- 
τρίαν ἰῃ εἰπγδδι. πιϊθοες ΑἸεχ. ἀπιλεύσεσϑε) οἰευεπίει ϑδῖλν. Οἰἶτοζ. 
Ἄττη. 1. δίθηυε. Ασῃ). Εά. 

ΧΙ. ᾿Αφίσ.---ἰἐνιαντ.Ἶ ἀνεμ, ἐπὶ σι φνἱηφασρσοήνι ῥξ μη τόν ονὶ: 

Ατθ. τ. 2. “' ἀὶς ἀππν: φωίηφωσροήπιμι βξπαπε τεπ  ῆοα; Αταὺ. 3. 

ἀςίσ. σημ. αἵτη) α 72. ἀφίςσιω,) ε Ργαηντος δἷαδν. Οἴἶτο;. 

φιί γιαπτιηϊτυπῖ Ἄττῃ. 1. αἰΐφυς. Απη. Ἐπὶ. συμασία) σημεια 

(Πς) ςς. σημασιας μεΐπιο, (τὰ ς ροῆελ ἀείει. 11. σημασίας ΑἸά. 
(τ. Νὶς. αὐτὴ} ἐξὶιν αὐτῇ τοβ. Απῃ. 1. αἰϊΐᾳιε. Ατπι. Ἐαὰ. 
ζὰι νμιν 111. αὐτὴ ἰγται ταῖν ὟΙ], Χ, τς, τό, 18, 29, 30, ς2, ς8, 

ς9. 6.4. 73, 74. 76, 77ν 84) 8ζ, ᾿ού, 118, 120, 130, 134. ΑἸά, 10. 

(δι. Νις. ξίαν. Δίοίη. Οεοῦρ. οϑο ἡδωα νοδ΄ῖ; δῖλν. Οἴἶγος. τὸ 

ἔτος-- ἰμν») Α ἰμας εἴ αι 1ἶν ἰπιςτγαςςηῖ 130. Οὐογς. ἐνιαυτὸς] 
“( παν: Ατἴαῦὺ. 1. 2. ἵςαι] ἐξιν τό, 73ν 1381. (δῖ. Νίς. φο 

δίαν. Οἶτοξς. ὑμῖν) Ἔ μηκᾶκ, (ορι. Διαῦ. 1. σπιρεῖτε] 
σπιέτε 9. ναι! δίαν. Οἰἶγοξ. 401} - μην, Χ, ΧΙ, τ6, 
18, 1ο, ςό, ς8, 74. γ6, 77» 82, τού, 129, 131, 114. (ὐοιηρὶ. ΑἸά. 

Αἴεχ. ρ΄. (Αι. Νίς. κα. μη 195) 32, ιοβ. ἀμνσετιἾ ἀμησητι Χ, 

16, 19, 32, 46, τού, το8, 129» 131) 134. ΛΙά. (λε. Νὶς. Δπη. ι. 

αἰαυε. Ατ. ἘΔ. ἀμησηται 82. ἀμντε 72. τὰ αὐτόμ.} κα 72. 

τα ἀντοματος (ἔς. ἰες. ἴοπε αυτοματως) ς3. α τὰ Οοπ μἷ. ἴῃ 
δυσ). ἀηχυΐϊοι οὐπὶ ἀπὶουΐϊο δίδν. αἀναξαινοντα) τα αναδ. τό, 

18, 12, ςξ) 72γ) 73. 745) 78ν 77ν 8δν Ιού, τοβ, 118, 121) 134. ΑἸά. 

ΣΡ. κὦ ργασπύπυη ΓΜ, ΑἸεχ. αβεπαΐ δῖαν. αὐτ. ι"π-αὐτ. 25} 
α ΑΠιοσιῖς. εἴ φυσ 1.15 ἰηιετδοεηῖ 74, )ς. αὐτῆς 1], ς8. αὐτοῖς 
(Ως) (δῖ. δῆς. μεσ δία 8ἷαν. τριγῆήσιτι]) τρυγτσντε τό, 32. 

(ι. Νίς. τρυγγσηται ζᾷ. ἱπ ἤυπ). διιρυϊλεὶ δῖαν. αὐτῆς υἱι.} 
αὐτοῖς (ας) (δι. Νὶς. ἐν δα Αταῦ. ᾿. 2. ἢ δδὸο εὐπὶ αἰὶευΐο, 

“(δὰ νοςὶς ἰης]υία, δίαν. Μοίᾳ. ὥωρξμβο μείξῃδ τῶδῶι εἐλευϑιρια 830. 
Οὐοά τείκτεπάυπι εἰ ἰοτῖε ἡ ἀφίσιως ἰῃ ςοπὶ. 12. 
(ΔΡ. χχνὶ). φ0Π|. 24- 

ΧΙ. Ὅτι) ἐπεὶ 18. ἐπι (εξ. ἐπι) Χ. 1Ἰρῖ. ὅτι ἀφ. συμ. 

ἐγιν) α δῖαν. Οὗτοσ. σνυμασια) - αντὴ ΙΝ, ςς, γι. σνμασιας 
749 134. ἐγ} ΑἿΝ,, γ1. ἐραὶ ςθ,72. ἥἜξᾶυμιν 128. ἅγιον) 

αγια 129. εἰ (πεγμαι Αταῦ. τ. 4. “θέσμια ἱγίαγ Αταῦ. 3. ἵἴςαι] 
ἀπὸ τῶν πιδ.}) πῆϊεινων (Ἰες. πεδεινων) τιλγχο ὃς. 

αζηὶ οὐπὶ ἀιὶςυΐο ΑταΡ. 1. Δ. εἰ αδό αρτί (ορί. φάγισϑι) 
φαγιετι (8, )). 4) εὐμε ταῦ. τ. 2. ἐααεὶς διδν. Οἰἶγος. τὰ 

γιννῆμ.} τὰ γινημ. Χ, 32) ζ9,) 130, 131, 134. ΑἸεχ. Πῖρῆ, ἴῃ πυπι. 
δηρυϊατὶ οὐπὶ ἀτύςυΐο σε. αὐτῆς], Αγδῦ. ι.2.3. αὐτ.-- 
αὖτ. ἴῃ «οι. 13} α δἰεσυῖσ, εἴ αυα 115 ἱπιεηδοεης 16, ς2, 77, 

181. 
ΧΙΠ. Ἐν τῷ ἢ χαι τν τω 745) 84) τού, τ34. Αἰά. δῖαν. Μοίᾳ. 

ἐν δὲτω Υ]], ς8, (9, 22. ἡγω (0) 111. -Ἐ πεντηχογω ΧΙ, ἐν τῷ 

ἴῃ ςἠλδλιδᾶ. πιποτε Αἷσχ. τῆς αφ. συμ:] σημ. τῆς ἀφ. εχρηπιιηξ 
Ἀγ. τ. 2. 3. σημ. αὖτ.) σημ. σημ. αὐτῆς 72. σημάσια αὖ- 
τῆς 11, ς3. σημᾶσια αὕτη ςξ, 59. ΑἸεχ. κα αὐτῆς :οό. ἔπαν- 
ιλ.} καὶ ἐπανελ. ι6. Αγῶδ. 3. ἐπανελεύσετε (οπηρὶ. ἐπανελεύτεσθε 
ἴῃ εἐἰαγδᾶ. πιΐθογε ΑἸεχ. γετεσιαίνν δῖαν. Μοίᾳ. Ἔ ἐχαςὸς 11, 

ὟΙ], Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29) 30, 32, 52) 53) 64) 48) (6, ςβ, ςο, 

64. 71» 72, 737) 74. 76, 77, 84. ὃς, τού, τοβ, 118, 128, 120, 130, 

νΙάς δ ἀφίσιως 

Ὁ 131, 134. (οιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἰρή. Οδι. ΝΊς. Οορί. Αγ. 2. δίαν. 
Οεος. Απη. 1. δἰΐᾳυς. Αττα. ἘΔ. κα οὑπὶ 14ᾳ4ᾳ. (ἃς) ΑἸ. 1. 2. 
ἤγκιησιν) χτησιν 11, 19,9 54. 845) 71. 72) 77, 118. Οοπιρὶ. ΑἸά, 

ΑἸεχ. χτισιν 595) 74. ἀσῤῥιαιίοπεπ, ἐπ ροῤεξξοπειε Οὐορι. τατρίαν 
ἐχρεϊπῖ Αγῦ. 3. 

Ἐὰν δὲ ἀποδῷ πσράσιν τῷ σλη- 

Κατὰ 

ΧΙν. ᾿Ἐδὰν κι'--ἰαὰν 25] α ἃἰϊεσιπσ. δὲ 4ὺπ 115 ἰηιετίασεηζ ΔΥΔΌ, 

;. ἃ. ἐὰν δὲ 13} ἐὰν δὲ χαὶ το, τοϑ, 118, αᾳ δὲ δίαν. Οἱδπῦς. 
“ Λ' Αταῦ. 3 ἀποδὼ} αποδὼς τοθ, 118. ὥς ἰπ οματγαές. τοΐποτε 
Αἰεχ. αποδὸος (ἰεζ. αἀποδὼς) 4) ς8, 74, 76. Οοπιρί. τῦλησης 
ἴσο Χ. [ρί. ἐνεσὶς ΑτδΌ. 3. -Ἐ αἰϊφαὶ; Αττα. τ. αἰΐΐφυς. Αἰτῃ. 
Ἑα. πράσ.--τὸ πλησ. σ5} φείάφεαμε α ἐγοχίπεο ἕωο, απὶ νεκά! ἀρνὶ; 

αἰ σε αὶ βνοχίνεο ἱμὸ ΑΥΑΌ. 4. σου 1] α 7ς- ἐὰν δὲ χαὶ] εαν 

δὲ τθ, ς2. εαν καὶ 1. ΙΝ, ΝΙ], ΧΙ, ες. τό, 30, τό, ς8, ς95» 6. 72, 

2,3) 77, 1οϑ, τι8, 110,9 131. ΑΙεχ. ὶρί. (αι. Νῖὶς. καὶ ἐᾶν ςξ. 
ἀμ! ὶ δῖαν. Μοίᾳ. 4 δῖδλν. Οἷἶγοζ. εἹ!ὶ!}ςΔπη. 1. αἰμᾳυς. ΑἌτσι. Βα. 

τὰ πλυσ.] τω ὥλησ. το. τὸ (ὅς) πλησ. 84. τῶν τλησ. τό, 77. 

σαι. Νὶς. τὸν (ἢς) πλησ. 73. σου 3] α 54. 7ζ9. 131: μὴ 
9λιδ. ἄνϑ. } μ᾽ 5λ. ἑκαςὸος 94. ) 4. τοό, 111: ΧάΧΣΤ ἀνὴρ ΤῊΔΡΑΟ 

Χ, ὃς, εἰ Ρηπια πα 130. μὴ χαχτω ἀνὴρ πιαῦρο 1ἰρί. -Ἐ σι φεὶ, 

Οεογς. τὸν τλησ.) ρος τὸν τλνσ. 72. τὸν αδελῷον τοβ, ι18. 

τὸν αδελφου (ἢς) 19. “Ἐαντον Δ΄, 19, ς4) ς8, γῖν 108, 118. 

Αγδῦ. 2. δος. Απππ. 1. αἰΐᾳυε. Ασα. ἘΔ. -Ἐ ἰάεπι ἴῃ οπλγαίς, 
τηϊποσο ΔἰΪςχ. 

Χν, Κατὰ ἀριϑμ. ι"-πχατὰ ἀριϑμ. 25] αὶ ΡΟΪΈΓΟΠΙΔ Ἢ εἴ αυα ὶὶς 
ἰηϊεάαοεης 111, ς2. μιλεῖ δὰ ἴῃ) οπιλγαέβ. πιίποτε Αἰσχ. κατὰ 15] δ 

Μευπάμκμν Αταῦ. τ. 4. Οεοζρ. ἐτων) τῶν ἐτων 73. ΑΓπΊ. 1. δ]}}- 
4υς. Απῃ. Ε4ά. τῶν ἡμιρὼν χαὶ ἐτων (1. μετὰ) κατὰ γ2. 
εἰ ροἢ Αταῦ. 4. τὴν συμ.) τῆς σημασιας 74. 76, 84, τού, 134. 

τὴν ἀφισιν πιᾶγξο Χ. κτήσῃ) -ἰ ἦος Αταῦ. 3. τοῦ Ὁλησ.] 
τῶν ὥλησ. τό. τὼ (ἢς) πλησ. ς9ς. - σὰ ςς, το8. Απῦ. 1. 2. 3. 
Απη. 1. δἰϊΐφυς. Απτο. Ἑά. ἐνιαυτῶν) ἐτὼν 1ς, ς4) ὅῳ, 1τοϑ, 
183... Αἰά.,  ὠἐνιαυτ. γενν.} γένν. “νιαυτ. α9. Αταῦ. τ. 2. 3. 
γεννημαίτ.) γινηματων 32, ζο, 74ν 130,131. ΑΙεχ, 1Δρῖ, τῶν γε- 
γυμᾶτ. ΑἸὰ. αποδ. σοι) λοβιεδα αὐ ἐν Ατὰῦ. 1. . ἀποδ. 

σοι--ἀἰποδ. σοι 'πι σοι. 16} α Ροϊεγεπιδ εἰ 4ια5 ἢἷβ ἰητετλοεπὶ ς 3. 
ΧΙ. ἄν 15] ἐᾶν 32, το. τῶν ἐτῶν 15] α τῶν ρείπηο, δά 

{υρρίεῖυγ ἔπργα ἰἰηεδπι, τ6. ὠληϑυνεῖ ) τληϑυνη 1], τς, 29, ζ9. 
Αἰεχ. ο αἀποδομενος ρεχταϊτς τς. ὁ αποδιδομενος (ἢ) ππᾶτρὸ 8 ς, 
εἰ μεῖπια τπϑῆυ 110. 1 ἱρύ. ἔγκτησιν 1] χτησιν 10, 108, 118. 
Οοπρ. αὐτοῦ ι᾿--αοὐτοῦ 23] α εἰτεγιῖγ. εἴ 4νι2ὲ ἰὶς ἰηϊετδοεης ΧΙ, 
)1,)ς. καὶ καϑότι), καὶ 111. καὶ καϑότι, (εὰ καὶ ἴῃ ςὨλταδ. πκὶ- 
Ὥοτε, Αἰεχ. καϑότι δὲ Ἔχρεϊτιϊς δ᾽αν. Οἴἶτος. ὧν 2] αν 32, 
108. ἔλατῖ.---λατῆονώσ.} Α ρείπιυπι εἰ φυα Εἰς ἰηιεταςεηῖ 111, 
:ς, 64, 118. διοδεῖ εΔ ἰῃ ομαγαές. πιίροτε ΑἸεχ. ἴλατΊον τῶν ἐτῶν] 
ἐλατΊονων ((ς) ςς. ἐλατ]ονώσε!] ἐλατῆονησει 18, 29, 38, γ2, 71, 
4) 76, 84, τοῦ, 134. ελατΊίωσει ςς. ελατ)ονωση 110. Αἷεχ. 
ἔγκτησ. 2] κτησιν το, 118. (οπιρὶ, ΑἸεχ. ὅτι} α ἐς. ϑίαν. 
Οἴπος. ἐριϑμ.} κα]α αριϑμ. 19, ςς» 1.8, 118. -Ἐ ἔζων τς. 
γεννημ.} τῶν γέννημ. 108, 118. γενημαῖ. 1» τό, 32, 75», 130, 131. 
ΑἸ, Αἰεχ. ὀρ αὐτὰ 3] αὐτῆς 724. ΑΙΝ) Χ, τς, τό, 18, 20, 

30, 32) ς2) (4, 5) 58, (9, 64) 71, 72) 73») 74ν 75. 76, 82, 84.) ὃς, τοό, 
1οϑ, 118, 128, 1295) 130, 111) 1324. Οορί. ΑΙά. 1εἰρί. (δι. Νὶς. 

Οορι. διδν. Οἶτος. Απῃ. τ. δίϊαυς Αγπι. Εά. ἕτως) ΑὟἹἿ], 
)2. τος 10) 120. (ομηρί. ΑΙεχ. αὑτὸς Χ, 1ς) 1ό, 18, 30, 32, 

42, τό, ςϑ, (9, 64.) 73, 74. 76) 77, 82, 84, ὃς, 1ού, 128, 130, 131 
134. ΑἸ. 1ἰρί. (δι. Νίς. (ορι. Ασπῃ. 1. αἰᾳυε. Απῷ. ἕἘὰ. ἄἀπο- 
δωσ.} ο αποδιδομενος τυλγρὸ Χ. 501} κα ἐς. 

ΧΥΝ]]. Μὴ] καὶ μη τό. Αχαῦ. :. ἃ. 3. ϑλιδέτω) ϑλιψέτω 
(ας) 1. ϑλιβξέτω ἴῃ οἰαγδές. πίποσε ΑἸεσχ. ὀ ἄνθρ.] αἰϊφωὶν ὄονεσ 
οι. πλησίον} - αντοῦυ ΙΝ, ς8, τοϑ, 118. Οοπιρὶ. Ασα. 3. 
ἈΑπτεωὶ (οδα. αἰϊαυϊ. Απῃ. Εἀά. - ἰάετα ἰὼ οἰαγδές. στηΐποτε ΑἹεχ, 
Ἔ “πὶ (.) Απῃ. 1. φοβηϑηση)} φοδήση ΟΟπιρί. Κύρ.} Κυμιον 

ιὸν 114. ΑΙΝ, 1:9, 1τοϑ, 118. ΑγΆΡ. 1. 2. υπςοὶβ ἱηοϊυάϊι Αἰοχ, 

«ἷ τς )ζ. ΑτΔὉ. Σ. 2. ἐγώ} οτι ἐγὼ Υ, ΧΙ; τς, ς8, 129. 

Ἔν τῷ ἕτει -τῆς ̓ ἀφέ- 

--«-- --«-ὦ “- “τ 

ΔΑ 

ΖΦ λι λι ΟΝ γερο το 

δλὶιιῳ ὙΡ 

“λιν. 7 :ε’ ἰὴ , 

ἕω χσ.'’ »ε{ ν' 

΄ 

Καϑότι ἂν πλεῖον τῶν ἐτῶν τὐληϑυνεῖ τὴν ἔγατησιν αὐτῶ, χαὶ χαϑότι ἂν 3 

ἔλατἼον τῶν ἐτῶν ἐλατ]ονώσει τὴν ἔγχτησιν αὐτᾶ' ὅτι ἀριϑ μὸν γεννημάτων αὖτ, ὅτως ἀποδό-.. 

σεταΐ σοι. Μὴ ϑλιξέτω ἄνθρωπος τὸν “σλησίον' χαὶ φοδηϑήσῃ Κύριον τὸν Θεόν σᾶ’ ἐγώ εἰμ 

“ 

στ 0. ὃς 

ς Ἶ 

᾿ 

“ 



ΛΕΈΥΣΙΤΙΚΟ Ν. 

Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. Καὶ πποιήσεϊε πσόντα τὸ διχαιώ 

Υ 
---- “"ποσπὉ΄Π“ 

-- ς΄ ΚΕΦ, ΧχΥ 

γῆ τὰ ἐκφόρια αὐτῆς, χαὶ φάγεσνε εἰς πλησμονῆν, χαϊ χατοιχήϑετε πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῇρ. 

Ἐὰῥ δὲ λέγητε, τί φαγόμεϑα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐδδόμῳ τἄτῳ, εἂν μὴ σπείρωμεν μηδὲ συγαγάγωμεν 
τὰ γεννήματα ἡμῶν ; . Καὶ ὀὠποςέλλω τὴν εὐλογίαν μὸν ὑμῖν ἐν τῷ ἔτει τῷ ἔχτῳ, χαὶ ποιήσει τὰ 

γεννήμώναι αὐτὴς εἰς τὰ ἥμᾶ ἔτη. Καὶ σπερεῖτε τὸ ἔτος ἰν ὄγδοον, χαὶ φάγεσθε ἐπὸ τῶν γεν- 

γἡμάτων "σαλαϊὰ ἕως τὰ ἔτες τῷ ἐγάτε' ἕως ἂν ἔλϑη τὸ γέννημα αὐτῆς, φάγεσθε παλαιὰ πα- 
λαιῶν. . Καὶ ἡ γῆ Β πραϑήσεξαι εἰς βεξαίωσιν' ἐκὴ ψάρ ἐςιν ἡ γῆ, διότι προσήλυτοι χαὶ πάρ-- 

οἰκρε ὑμεῖς ἔφε ἐναντίον μθ. Καὶ λατὰ πᾶσαν γῆν κατασχέσεως ὑμῶν, λύτρα δώσετε τῆς γῆς. 
Ἐᾶν δὲ πένηται: ὁ ἀδελφός σὰ ὁ μετὰ σδ, χαὶ ἀποδῶται ἀπὸ τῆς χατασχέσεως αὐτᾶ, καὶ ἔλϑη ὁ 
3 ΄ ε Α ΄ . 8 “9 ἀξευρποδρθι ῃε:: Ἂ, [4 μ᾿ 9 ἰδὲ ᾽ φ ᾿ 

ἀγχιςεύων ὁ ἐγγίζων αὐτῷ, χαὶ λυτρώσεται τὴν πρᾶσιν τῇ ἀδελφξ αὐτοῦ. Ἔαν δὲ μὴ ἦ τινι 
ς » ΄ ΝΡ» δ Ν Ν ε φ »)» δ κ"»κ, ε Ν ΄ 3. ». Ν ᾿ »" 
0 ΑΎὝΧΙςευΩΥ ΧΑ! εὐπορησὴ τῇ χείρι, χα! εὑρεϑῆ αὐτῷ τὸ ἰχᾶγον, λυτρὰ αὑτ' Καὶ συλλογίειται 

Οορὲ. ΑΥαΡ. 1. 2. ὅτι Ὧθ ΧΟ ἴῃ οβαγδᾶ. τίποτε ὑγθπηῖς ΑἸοχ. 

εἰμ.}1 ἿΝ, Χ, ΧΙ, τῷ, τό, 18, 32, ζ2γ) 53) τό, 6, 73, 74, 73: 77» 
82, 84. ὃς, τού, 148, 129, 130, 131) 134. (ὐοιῃρὶ. ΑἸά. 10, (Δ ῖ. 

Νῖς. ϑϊδν. ᾿ υῃςὶς πο ϊυάϊε ΑἸεχ. 
ΧΥΤΠ. τοοιήσῆε 19} 7αεϊαιὶ; δῖαν. Οἴῇἶεορ. 

τυμς ΓΝ. ΑἸοχ. μου 15} κα 129. 
υἷ΄. εἴ αυεὸ 1ἰς ἰηιςηδοθης Οσεογρ. 
Αἴδχ. τὸ. τὰς χρ. μου] τὰς Χρ. μὲ το ῚΨ, και τὸ. τὰς χρ. με 

78, 74. καὶ φνλ. καὶ τοιησ. αὐτὰ] α τοῦ. χαὶ φυλ.} α καὶ 

ΑΥΔΡ. σ᾿ 2. ϑἷαν. Ασῆϊ 1ἱ. δἴσυθ Απῃ. Εα. φυλ. καὶ τοοιήσ.] 
ποιησ. καὶ φυλ. ς3. φυλάξασϑε] φυλαξεσϑεν, Χ, ΧΙ, τό, 18, 
22, 545 715) 76. 84) 118, 134. ἱρί. φυλάξετε Ν]], τς, ςό, ς8, ς9. 

64, 77, 8ς9) 128, 130, 131. (οχηρί. εαβοάιειΣ ΑΥΔΌ. 3. εηβοαϊ εὶς 

σωΐεπ ϑίαν. Μοίᾳ. φυλαξατε γ2. -- αὐτας ζ4, ς. - αντὰ 
"2. ΑΙᾺὉ. 4. καὶ ποιήσ. αὐτὰ] καὶ (εχ ὁμοιοτελευτῷ, πᾶτη αὐτοὶ 
Ῥυτοςεῖξι ἴῃ ἀγοπεῖγρο) γ2. Οεογς. 
αὐτὰ} ἀντὰας ς4,),. 74) 755 76, 84.134. ΑΙεχ. ἐπὶ τῆς γ.} α ΗΙ. 
κα Ῥεπιο, ἐδὰ ροίξελ (υρτϑίοτρί. 11. διδεῖ ἵπ οἰιαγδέξ. σηΐποτγε ᾿ΑἸδθχ. 
«εἰποιϑότες) τοεποιϑοτως 32, 74) τού, 134. ἐπ, ῥε Αται. 1. Δ}11αιις. 

παν]α} “Ὁ γτῶ- 
με τ πτμα 25] α αἰϊεῦ- 

πάσας} “μ' ργαπιίπκυης ΕΥ͂. 

Ἀπη. Ἐπ. 
ΧΙΧ. δώσ. ἡ γ5] ἡ γὴ Ἢ τοϑ, 118. τὰ ἐκφόρια] , τὼ 

128. τὰ ἐυφορια 53. τὰ ἐμφοριῶ τό. τὰ γενήματα το, 1οβ, 118. 

τὸν καρπον Τηδῖρο Χ, ὃς, εἴ Ρ΄πιᾶ πηᾶηὰ 130. [ρί, “γνόζησι συπὶ 
αγύουϊο δῖαν. Οὗἶτοσ. ,“ηακέϊας συτὶ ατίουϊο 8᾽ν. Μοίᾳ. αὐτῆς) 
εἶκε ἴῃ τοδίσυϊπο (ἢς) δῖαν. Οὐἶτγορ. δοίεῃς δ[ανὶ δ'φυδπάο, υἱ δηῦθᾶ 
ποῖανἑ πιι8, ρέπεσᾷ Ῥεστηθίαγε. καὶ κατοιχ. οὕπὶ {44.}] λα τοῦ. 
ἐπ᾿ αὐτης} ἐπ᾿ αὐΐη 3. ἷκπ ἡϊα Αττη. τ. αἰΐᾳφυς. Αττα, Ἑά. 

ΧΧ. δὲ] α ϑῖαν. Οἴτορ. Θεοῖρ... φαγόμεϑα} φαγωμεϑα 7, 
τού, 134. ἐν) α 75. τούτῳ] ΙΝ. Οορῖ. ΑγλΡ. 1. 2. 83αν. 
Οἴἶτος. Θδουῷ. υποὶς ἱποϊυάηε ΑΙδχ. σπείρωμ..} σπειρομ. τό. 
μηδὲ) καὶ μη Χ, τς, 18, 93, τό, :28. (οπιρί. ΑἸά. 1ἰρί, Ατηὶ. 1. 
αἰἰϊαι6. Αττῃ. ἘΔ. καὶ 19», 549 74) 78» 84), 1ού, 1οϑ, 118, 114. 

συναγογωμ.} συναγωμ,. 18, 745) τοϑ. 1ἱρῖ, συναγομεν ς8. τὰ 
γεννήμ.} τα γενημαῖΐα 32. ς0, 74» 1305) 131. ΑΚ]. ΑΙεχ. 1ρ΄. τὰ 

γεννηματα τὰ εχρήπιτ ϑν. Μοίᾳ. ἡμῶν} ὑμῶν πιεπάοίε ςο. 
Ῥοΐδ μᾶπςο νόσεπὶ ἐγαξ ὈΠΠ|Ὸ μἷοης ἀππίπέζυπι ἰη Εά. Ὑαῖ, ἔξ ποιᾶσῃ 
Ση ΟΙΤΟΡΘἤΟηΙ5 ροῖεΔ εἰ χὶῖ σΔἸδηηο οὐρὰς 

ΧΧΙ. Καὶ 159), ὅν. Οἴἶτος. Απῃ. :. 84111416. Ατπι. Ἑά. 
ἀπογίλλω] ἀπογελω 11, ΙΝ, Χ, τς, τό, αἴ 40, 3259 52, 4) ς (2 τό, 
48, ς9, 64) 72, 739 749 75. 76, 77. 85, τού, τοβ, 118, 128, 129, 130, 

131, 114. Οοπρί. Αἰεχ. 1ὲρί. (αι. Νῖίο, (ορί. δῖιδνυ. Οήἶζορ. 
Ἀπῃ. 1. αἰϊΐφας. Απῃ. Εά, μου ὑμῖν] μου ἐν ὑμῖν 74) 134, 
Ἀπ. 1. αἰϊαις. Απῃ. Εὰ. ὑμῖν τὴν ἐμὴν 72. γιέασι ΛᾺΡΕΥ τοῖς 

Θεοῦ. ᾿ ἔχτῳ) “ρ[έήνο (Βς) ϑίαν. Οἴχορ. ποιήσει) ποιησέε 
(Ώς) γ5. -“Ἐ γῆ ς 3» 74, 765) τού, 134. “Ὁ τοδἰς ἐετα ἈΑταθ. 1. 

τὰ γεννήμ.} τὰ γινημαῖα 32, ζ0, 759 130, 121. ΑΙά, Αἴεχ, Ιἐρῇ, 
"οὐκ ίοκπενε ἐμρλίοενε (ΟΡ. αὐτῆς} ἀντου τοῦ, 118. κα Οορί. 

εἰς τῷ τρ. ἔτη} α τὰ τό, 29, 745) 129. ΑἸά, ϑῖαν. Οἴἶτογ. ἐγίπιπε ὅπ 
ποῦμε ΟΟρῖ. ἐγίδπι ἀππὶς Δυταθαὶ (οάά, δἴφυ!, Ατπῃ. Επ, 

ΧΧΙΙ. Καὶ τ α ,. διαν, Οῇτορ. σπερεῖτε) στορδῆρ; "ς. 
παρ 8ιαν. Οὔτος. τὸ ἔτ. τὸ ὅγδ.) τὸ ετ. τὸ εὔδομον (ἄς) ς 5. 
ἐπ ἀππὸ οὔανο συγ ἀυο 5 ἀσὶε}18. Αὐτη. :. δΐψυς. Αστη. Εά. φα- 
γεσϑε 15} -᾿ ἀπιίφκα Αττπεπὶ (οί. αἰϊφυϊ, Ατπν. Ἐά, λγχενγημά- 
των) γενημαίων 33, ζ0, 24. 130, 111. ΑΙά. ΑἸεχ, 1ρ, παλαιὰ] 

ποιήσετε 2} τοιησαῖε ς 5) 82. 

᾿Φετε] ἀειΐ: 8ῖδν. Οἰἶτος. 

"σᾶλιν τς. παλαιὰ “παλαιὰ 2] ᾿ Ρογεπηαπὶ εἴ σαα ἢὶς 
ἱπιοι]ασεηῖ, [δὰ Βαδεῖ ἴῃ τεχ (8ς) ἔ, καὶ νεῶν ἡπάυέξα ξογίδιι εχ πιᾶτῃ. 
γ2. ἐνάτου] εδδομου (ἢς) ςς. εγιαύΐε πιεπάοίε ς 3, 82. ἂν) 
ἃ 43. ἔλϑη) εἰσελϑη 130. τὸ γέννημα) τὰ γενημαΐα ΤΥ, 

ΨΙΙ, Χ, τς» τό, 18, 29, 30, 32) 52) 53, τύ, 58, ςο, 64, 73, 74. 76, 
γ 77 84, ὃς, τού, 128, 121. (ΟΠΡ]. ΑἸά. (δὲ. Νὶς. 1ἱρί. Τδεοάο- 

κεῖ. ἴῃ (αἵ. Νίςο. 1135. δῖλν. τοὶ γενγήμια]ϊα εχρτίπιῖς Οορῖ. τὸ 
γένημα ΑἸεχ. αὐτῆς] α30,13:..- φάγεσϑε 2] καὶ φαγ. τό, 
32, 73, 131. (δῖ, Νίο. εακσεὶς δίαν, Οἰξτορ. αλαιῶν] α 48. 
ὁ απηφαΐς Αττὰ. τ. αἰϊφυθ. Αστν. Ἑά. 

ΧΧΙΠ. Καὶ ἡ γῆ] ἤονγα απίεη σατὰ ἀτςυἶο 81υ. Οἶτοσ. οὐ 

πραϑήσ,] κ προσϑησῆαι ς4. πράσει καὶ πραϑήσ. ῬΗΪο, ;, τότ, [εάὰ 
δὶ5 Δὲ δὲ ἂς γαῖ, παρατεϑηήσεϊαι ΟἸεαν. ΑἸ. γ6. εἰς βεξ.} α ςβ. 
βιξαίωσιν] βεδηλωσιν ΧΙ) το, 29, 5 ,) 74» 76, 84. τού, τοϑ, 118, ἰοῖε 
124. ΑΖ. δῖαν. Οἴτοσ. Αὐρ. Ἰρίο ργοδαηίῖς, (θὰ σοηδίεπῖε αυοά 

εὐπβγπαλίοηοηι ΒΑ υετ πὶ αυϊάδηι (οἀά. 1,2. βεδηλωσιν πιᾶσρο ρτπιά 

ΤΩΆΠΕ 130. [ἰἷἱρί, ὥς εἴ πιᾶγρο, πἰῇ αυοὰ βηλωσιν ρὲς εἴτοσεῖῃ, Χ. 
ἐμὴ] ἐμοῖς ς3. ἡ γὴ 2] πᾶσα ἡ γὴ ῬΙΙο ἱ, 1 ς8, τόο. ΟἸειι. 
ΑΙ. γ6. τοάροικοι] ἑποοΐα Αὐυφ. ἐγε] α Ἀπ. τ. ἐπ μα 
ΑΥΆΡ. 1. 2. ἐναντίον} ἐναν, τό, 131. μ5) ἐμου Χ, τς, τό, 

18, ς3,) 58, 64, 72) 735 747 77» 845 τού, 1ο8, 128, 129, 130, 131) 134- 
(ορὶ. ΑἸά. Ῥμΐο 1. ες. 

ΧΧΙΝ, Καὶ] ϑίαν. Οἴτορ. κατασχέσεως) τῆς χαΐασχ. 

32. σαχιεσέως [3. λύτρα) α ({-) 83. δλυτρον 9. πιεγοεάΐεπε, 

[εὰ γεάδεπιρίομεπι ἵὰ ΠΟΠΠῸ}}186 Οοαα, 1, δῖε, ΕΠ πιοποῖ, Αὺρ. δώ- 
τῆς Ὑης] α ΑΙΔΡ. 3. 

ΧΧΥ. δὲ] α ϑιδν. Οἴἶτορ. ΟΘεοτρ. “σίνηται ) ταπεινωθϑὴ τηλ- 

φῸ Χ. ὁ μετὰ σοῦ} α 58. “ὙῬ ῥτγαηήκυης ΙΝ. Αἰεχ. Ἑ Δὲ 
Ἀπ. 1. αἰϊφυς. Αστ. Ἑά. ἀποδῶται] αποδώϊε ΨῚ], το, 134. 
αἀποϑδωσετε, [ξὰ ἴὰρετ ε ἔπ. εἢ αἱ Πιρταίοτρι. 1, οποϑθώσέχι ΑἸεχ. 
αὐτὰ 19} νοβγώπι Αὐπι. 1. αὐτῷ ι" ---αὐτῷ] α Ροἢγεγιαπι εἴ 4085 
Ὺἢϊ9 ἱπρεγαςεηξ 52. γχιςεύων] λυτρωτὴς τπᾶτρο Χ. [ἰρῖ. -Ἐ αὐτὸ 
ἧι Ἑσἰαταῖς. πηίηοῦς ΑἸεχ. ὁ ἐγγίζ.) ΑΝ, γ7γ. ἐγγίξων υπεὶς 
ἐπουῖ, ΑΙεχ. ἢ ὁ ἐγ. Οοπιρ!. εγίισα ΧΙ, 29, 71. ὁ ἄγίικα 
(4.9) ΑἸά. -Ἐ εγῆςα 11, ςς. ΑἸεχ. ᾿συγγένης πιᾶτσο Χ. 1ἰρί, καὶ 
γορε εγ1} ΘΟ. φαὶ ῥγορίπφμεί ΑΥταὰ. 1. φμὶ ῥγορέ Δὲ Αὐτχθηὶ Οοὐά, 
Δῆ:. Αγηι. Ἐά. αὐτῷ} αὐΐου ς ς; 71: ΑἸεχ. αὖτ [δὰ {6} εγ αὶ εξ 
ω ζυργαίοτρι. "1. καὶ λυτρ.] α καὶ 73. λυτοώσ. 7γ γεάίρα! ϑίαν. 

Οἴτοσ. τῇ αδ.) α 64. αὐτῷ υἱκ.} αὐτῶν ςς. 
ΧΧΨΝῚ. δὲ] α 29. ΑἰΙά, ΟΘεογρ. μὴ ἦ τιν!) τινι μὴ η ΙΓ, 

ΨΠ, ΧΙ, ἐς, τό, 18,10, 30, 53») 5.4) 58, 58, 64, 715) 72, 73») 757 77. 88» 
1οΟ8, 118, 128, 1205) 110, 131. (οτρί. 1εἱρί, (αι. ΝΊς. τινι μεινη 

(ῆς) 59. ατινι Χ. πον (ὲ ἐπ ΑΥάΌ. 3. ὁ ἀγχις.] « δἿΝ, τό, 
γ7γνι131τ. Ολῖ, Νῖς. Αὐϑθ. 2. Αστηδξηὶ ( οὐά. αἰϊαφυϊ, Ατηι. Εά. -Ἐ 2 νο- 

2ίπφιαης Αταῦ. 3. εὐπορηθῃ] ευπορηση 82. ἀπορηϑη τς. εὑριβη 
10, 1οβ, 118, 129. ΑΙεχ. (ορί. τῇ χειρὶ] πιαππς ᾿άπι τσυϊο 
ϑίανυ. Οἴἶγορ. Ασπ. 1. αἰϊψυς. Ασηι. Εά. Ἔ αὖτ ΙΝ το, 58, τοϑρ 

Σ18. δἷδλν. Οὗἶτορ. -Ἐ ἰάσπι ἴῃ ομασβές. τηϊπογε ΑΪεχ. καὶ εὖρ. 
αὐτῷ} κα 19, 1οϑ, 118. αὐτῷ] ἀπὸ τηδηάοίε 7γς. α Ατ. 1. 811- 
αυς. Απῃ. Ἐπ. καὶ εὖρ. αὐτῷ τὸ ἱκ.} οοπιγιόπετε βιδέεϊοπεία ϑίαν. 

Οἰορ. λύτρα] τὴ λυτρώσει ς4) 74» 75» 84) τού, 134. ἢς πιᾶῦ- 
0 Χ. Ιἱρῦ, τῆς λυτρωσεως γ6. λύτρων ἐχρηπγαπξ Αττη. 1. αἰζᾳυε. 
Ἀπη. Εά. αὐτΒ} ἀντω τό. 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ 15] α Οεοτς. συλλογιεῖται) σνλλογιῶτε 76ς 

ματά ἡβεν; χαὶ «πάσας. Σᾶς χρίσεις μουν, τ. 

χαὶ φυλάξασνε, α καὶ ᾿σοιήσετε αὐτὰ, χαὶ χατοιχήσετε ἐπὶ τῆς γῆς πτεποιϑότες. Καὶ δώσει ἡ 19. 

20. 

21. 

22. 

(φεέ ὑΜίῃ 
ν᾽ 2 μ“- 

1" 
ἰ- 
᾿ 



ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ. 

48, 

Ὑ!' 

Ἑά. 
.}7 ΧΧΥΤΠ. ἢ], διεν. Οἴτοζ. σους. 

Ϊ, ἰἱων , 9 »ο0 "ς 3 ΄ ε ε ξ΄ ΦΦ΄ 4 ξ τα 9. » ,Ν, 49 “0 ,, 

τὰ ἔτη τῆς πράσεως αὐτῷ, χαὶ ἀποδώσει ὁ ὑπερέχει τῷ ἀγϑρώχῳ, ᾧ ἀπέδοτο αὐτὸ αὐτῷ, χαὶ 
ἀπελεύσεται εἰς τὴν χατάσχεσιν αὐτᾶ. ᾿Εαν δὲ μὴ εὐπορηϑῆ αὐτῷ ἢ χεὶρ τὸ ἱκανὸν, ὥφε ἀπο- 
δοῦναι αὐτῷ, καὶ ἔξαι ἡ πράσις τῷ χτησαμένῳ αὐτὰ ἕως τοῦ ἔχτου ἕτες τῆς ἀφέσεως, χαὶ ἐξε- 

λεύσεται ἐν τῇ ἀφέσει, χαὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν χατάσχεσιν αὐτῶ, λ᾿Ἐὰν δέ τις ἀποδῶται οἰκίαν 7 Γ 4550. υὐόοὶ 

οἰκητὴν ἐν πόλει τετειχισμένη, χαὶ ἔξαι ἡ λύτρωσις αὐτῆς, ἕως πσληρωϑῇ" ἐνιαυτὸς (ἡμερῶν ἕςαι 
ἡ λύτρωσις αὐτῆς. Ἐὰν δὲ μὴ λυτρωϑῇ ἕως ἂν πληρωϑῆ αὐτῆς ἐνιαυτὸς) ὅλος, χυρωϑήσεϊαι ἡ οἰ-- 

ἐξελεύσεται ἐν τῇ ἀφέσει. Αἱ δὲ οἰχίαι αἱ ἐν ἐπαύλεσιν, αἷς ἐκ ἕςιν ἐν αὐταῖς τεῖχος χύχλῳ, ἐπέ 

πρὸς τὸν ἀγρὸν τῆς γῆς λογισθήσονται" λυτρωταὶ διαπαντὸς ἔσονται, χαὶ ἐν τῇ ἀφέσει; ἐξελεύς-. 

σονται. Καὶ αἱ πόλεις τῶν Λευιτῶν, οἰχίαι τῶν τσόλεων χατασχέσεως αὐτῶν, λυτρωταὶ διαπαν-- 
ει-ιν ΝΕ ΄ ἌΡ π᾿ 09 . “- ΓῚ ᾿. 23 , ε , 

τὸς ἔσονται τοῖς Λευίταις. Καὶ ὃς ἂν λυτρώσηται “παρὰ τῶν Λευιτῶν, καὶ ἐζελεύσοται ἡ διά- 

Τρῦ, συλλογισηταᾶι τς. σνλλογιῖ 732. ψηφισα πιᾶγγο Χ. 1 ́ ρί, 
τὰ ἔτη) (ἔς) ΧΙ. ταυῖα τα ἐτὴ 72. αὐτοῦ 13} α Οεσιχ. 

ἐἰποδώσι!} (σαόα! δῖαν. Οἰἶγος. ὁ ὑπιρέχε!) οπερ ἔχει ςς, 58, 
78) 129. ἔς πιᾶτρὸ τι. ὅπ ἐχει (ἔς) ς4. ἔπερ ἵχει Αἰά. ου 
ναρέχέι 18. 1ἰρί, ο ὑπαρχε τῷ, 118. ὦ υὑπίρεχει τῴ, 64. τὸ 

ψιρισσον τλατρο Χ. ΕΡ. ὁ) “72. αὐτὸ] ΑἸΝ, ς:, ς4, τό, 
)ς, τοϑ, 118. Οορι. δίαν. Οἴἶτοζ. αὐῇον Χ, τς, ι8, 29, ςς, ὅᾳῳ 85. 
ΑΙά. 1οἰρί. εαὐΐον ς8, 99 71, 72. αὐτὸν υηςΐν ἰης]υῦ, ΑἸεχ. 

αὐτῷ} ιαϑΐω 1], τς, 29, ὅς, 72. 118. Αἰά. ἑαυτοῦ τοΒ. αὐτῷ 
ἰη εἰμχοῦ, τηΐποτε Αἰσχ. κα Οσαιρί. δβν. καὶ ὀπιλ. οὐπὶ (4. 
α 72. ἀὠπιλεύσιτ.Ἶ ἐπανελευσ. τό, 18, 10, 32, 42, 43, ζ6, όῳ 
44, 76, τοό, 128, 129, 110, 111, 134. Οσιρρὶ. ΑΙά. ρ΄. Ολι. ΝΊς. 

γουςτι αν Οορίῖ. κατασχιεσ.) κἶνσιν πιᾶτρο Χ. 1ἰρί, γην χα- 
τασχίσιίως ςς. τὰς κα]ασχίσεις εχρείπιυως Αττῃ. 1. αἰῆᾳυς. Αγηι. 

εὐπο 9}] εὐπορησὴ ἐς. 
εὐκορησει ζ8. εὐπορὴ 120. σνρει (Ως) γς. ευρεϑὴ «4. ΑἸεχ. Οορῖ. 

, τ΄ 8ῖεν. Μοίᾳ. Αππη. 1. δϊΐφυς. Ατπη. Ἐὰ. ευριϑὴ ῥτίπιο, [τὰ πυπς 
εὐπορηϑὴ εχ οοατ. 11. οναιργελεπάία! δῶν. Οἴτος. αὐτὰ καὶ χεὶρ] 
᾿ Χ': αὐὖκε 11, ΓΝ, Χ, ΧΊ, τό, 18, 30, 32, ςς, τό, 64, 73ν 74. 84. ὃς, 
τού, 128, 120, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰεχ. 1ρ΄. (αι. Νὶς. Οεοότσ. 

4“ χειβι 19, 108, 118. ἐν τῇ χ. αὐΐου «4. Ατιτι. τ. αΐχυς. Ατπῃ. 
Ἐά. τὸ ἱκαγὸν) καΐα τὸ ἰσὸν πιᾶτρο Χ. Σἰρῖ ἀἰκοδ.} μὴ 
αποῦ. τό, 10, 32, ς2, 64, 73, 77, 130, 131. (Αι. Νὶς. αὐτῷ 15] 
αὐτα ΠΠ]|. αὐὔὔα, οὰ ἔσρες α ἔπεϊ. εἴ ὠ διρταίςῖρι. 11. αὐτῷ ἴη 
εἰϊεαταθι. πύποῖε ΑἸεχ.0 καὶ 15], 7γ2. Οορι. δίαν. Οἴτος. Ἀπηκηὶ 
(οάά. εἴσυϊ. Αὐτὰ. Ἑά. ἵςα!.} ἔγὼ ςς. δῖαν. Οἶἶτος. πρᾶσις 

“Ἢ αὐὖῦον ΙΝ, ς4, γ4, 74. 76, τού, τοϑ, 118, 134. Οοπρῖ. -Ἐ ἰάεπι 
ἴω εδασβάι. πιίποες Αἰεχ. χτησαμίνῳ] κιχτημίνω ς3. εἰ φηὶ ενπε- 

γαί δῖαν. Μοίᾳ. αὐτὰ] ΧΙ, 18. αἰὐῇην ξ4, 74, 74, 76, 84, 

τού, 134. Οοπιρὶ. αὐυῇον 19, τοϑ, 118. ἡδκά] δῖαν. Μοᾳ. ἔχἶν) 

ΑΙΝ, Χ, ες, 18, 19, 54, 59) 64) 72, 74. 75» 76, 84, τοό, το, 18, 
114. Οοπιρί. 1ρί. Αγαῦ. :. 4. δᾷν. Οἴσος. σεογζ. Αστη. :. δἱϊ- 
4υε. Ατπι. ἙἘὰ. ἔτους ΑΥΙΙ,390. καὶ ἰξιλ. ἐν τῇ 4φ.}] φεκια 
συίεκε τεμενἰ ἀππα: γέρε δον; ϑαν. ΟΥἾΤΟΣ. εἴ φανπε Ὁεπεγ ἰέπερα: 
γε βοαὶε Αταῦ. 3. καὶ ἐξιλ.--καὶ ἀπιλ.} α Ροίετεπιδ εἰ φυπ 
Ἰὲς ἱπιεύδεεπε 29. κα ὑείοτα εἴ πα ᾿ἰς ἱπιεγβοεης Ατϑ. 1. 5. ἐν 
τῇ ἀφίσ.) ἦν Π, ΧΙ. την αφισιν 111. ἐν τῷ ἀρφίσεν ἴῃ οδαταῖι. 
ταϊμοῖς Αἰεχ ἐπ ἐεμηβογο τε βοπ: Οορα. ἐπ σππο τεπϊ βοα: Αὐπι. τ.ἥ 
εἰφυε. Απῃ. Ἑά. καὶ ἀπιλ.} αὄ ΧΙ. «καὶ ΑἸ. 3. ὧπε- 
λεύσετ.Ἶ ἐπανελευσίϊχι ὙΠ, Χ, τς, 18, 30, 32, ς2, ς3, τό, το, όᾳ, 
52) 74, 76, 77, 84, 11:8, 120, 110, 111.) 134. (οηρὶ. ΑἸά. 1 ἰρί, 
Ο3:. Νῖς. δϊαν. Απη. 1. δϑίψυε. Απτ. ἘΔ. επιγρεέψει ς4, )ς. Οορι. 
Ατῦ. .. 1} ἀείπάε Ἀπ. 1. δδίψυε. Αππῃ. Ἐά. κατάσχεσιν) 

καϊαπαυσιν 1ΉΏ. εἴ ἢς ρετῃο, ἐκὰ ἤυτς χαΐασχεσιν εχ τοῖν. 1]. 
κατάσχεσιν ἴῃ ςἰιδταθι. πηίποτε Αἰεχ. 

ΧΧΙΧ. ἜἘὼν δῇ και εαν Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 30, ς3, (4, τό, όᾳ, 
53.) 7ᾳ, 7ζ,), 7), 1ού, 148, 129) 1305, 131, 134. (οπρὶ. 1ἱρΥ, σι, 
Νιὶς. Θεοῖς. Ἀπῃ. τ. αἴσχυς. Ασπι. Ἐά. οἰκίαν] τὴν οἰκίαν Ογτ. 
ΑΙ. ἱ, ρατῖε ρείτιδ, 466. οἰκητὴν] οἰχετὴ το. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Οεοις. 
οἰκήσεως ἐχρτίτχυηϊ Αγηι. 1. δΐᾳυς Ασπι. Εά. τετειχισμίνη] 
τιτειχισμενῆν ς3, )ς. δίαν. Οὗἶτοζ. αὐτῆς τ --αὐτῆς 23} α 1τετ- 
υῦσ. εἴ αι ἰϊ5 ἰπιετ)ασεης ς2. αὑτῆς 15) κα 53. ἕως πληρ.--- 
ἕως πληρ. ἱπ οὐπι. 30] α δίϊεγυϊγα εἰ υς ἥ5 ἱβιεη]δοεηῖ ς3. ἕως} 

ἐῶν (ες. Νῖς. τληρωϑῊ} ποη ἀϊπίησυυμ δίς ΑΙά, Αἰεχ. 1ἱρῆ, 
δίαν. Οἶτορ.0 δνιαυτ. εὐπὶ [44.] 129. ἡμερῶν) ημερολεγδον 
ΙΨν. πμεροδεκῖον ς8. -Ἐ τὴ πραᾶσει αντης' ημερολρίος 74) γό, 84, 

τού, 134. “Ἐ οδάεπι, πῇ χυοά πεῦοδηῖ πμεροδεχῖος, ς4,) 7ς. διαδεῖ 

ἐδάςπι, πὶα φυοΐ παρεαῖ ημεροδεχτον, πιᾶγγο Χ. ρ΄. -«Ἐ γα δ] ἰσ 
ιν Απτα. 1. αἴἴαυς. Ατιν. Ἐά, ἀπξιησυυης ἢϊς Αἰά. ΑἸεχ. [{ρ60. 

δίαν. Οἴἶτγοχ. 

αἰϊϊαιο. Αττ. ἙἘά, 
ΧΧΧ. δὶ) α 1 ν΄. ϑν. Οἶτογ. σθοῖσ. ἕως--ὐτῆς) α πθε 

εἰ ηὐς 115 ἰηϊεγεοεηῖ (ἢς) 18, 10. 1ἰρή. ἂν] αν Χ, 11. κα 129. 

Οοπρρί. αὐτ. ἐνιαυῖ. δλ.} ἐνιανΐ. ολ. ἀντ΄ ᾽ς. αὐτῆς} αντὴ 

ἵν, ς4ᾳ, ς8, 74» 84. τού, 130, 131,.134. δῖαν. Οἴτορ. Θεοῖς. αὐτῇ 
ἱπ οἰασγαές. πιθοστε ΑἸἰεχ. ααχ, ΧΙῚ τς, τό, 29, 32. ς2,) ς3, τό, 64, 

723. 77. 8:5 τοϑ, ι18, 128, 129. Οσπρὶ. ΑΙἰω. (τ. Νῖς. δὲν. Μοίᾳ. 
ἐνιαυΐ.) ο ἐνιαντ. ἹΨ.. ὅλος} ολως ςς. ἀμώμος Χ, 8ς, εἴ ρήπιπα 

τπᾶηι 110. Σ Ρί. χυρωϑῦσ.} χληρωϑησ. 72. «γῇ (ορι, ἡ 

ὅσα] , 5ιλν. Οἴτοζ. φυσ βἔε Ἀπ. 1. δἰ ΐψας. Ἄγπι. ἙΕ4. σόλει]} 
τη τ΄. ΝΠ, τό, ι8, 30, 32, ζςό, ς8, 64, γ2,) 7.) 77, 1οό, 1.18, 13:1. 

Οοπιρὶ. ΑΙ4. (ει. Νὶς. δίαν. Οἶτορ. Θεοῦ. Ὲ τῇ ἰχ. τεῖχ.] τὴ 

τὸ τεῖχ. εχ. τό, 77. 131. τῇ τετειχισμεένὴ ςς. Οφοισ. βιξαιως} 

βεξαιον 50. τῷ κτησαμ.] εἰ φωὶ ἐπιεγα! δῖαν. Μοίῃ. αὐτὴν] 

δὲ Αττα. 1. αἰἥήαυε. Αγπι. Εά. εἰς τὸς γεν.) ε᾽ ἐπ ρέπεν αμίοπει 
δίαν. Οἴτορ. αὐτ} αὐῇων ).. σὺχ] α ((ς) Αππ. τ. ἐξε- 
λεύσ.) ἐλευσ. τᾶρ. φγρτεήίαικν ϑιν. Οἷἶτορ. γουσοίαν δῖαν. Μοίᾳ. 
Ἔ «αὐ “6 ΑτΡ. 3. τῇ ἀφίσ,} τερον γεπεοπὶε Οορῖ. Αταθ. 3. 

ΧΧΧΙῚ,. Αἱ 8δ)}) καὶ αἱ τοϑ, τιϑ. αἱ δὲ αἱ (ἢς) 18. , δὲ 
Απτ.. ει. αἱ ἐν) , αἱ Χ,)ς. 1ἱρί, ἐπαύλεσ.] ἐποικιοις πηλτ- 
ΕΟΧ. [ἰἷρ. Ἔ,ΖἌἬπ Αττῃ. τ. δἰ χιιθ. Ασπὶ. Εά. ἐκ ἕξιν) πον Δὲ 

Ἄγ. 1. αἰΐαυε. Ατπ. Εά. ἐν αὖτ. τεῖχ. κύκλῳ] οἰτομίο ξογηε 

πῖνγν; διίαν. Νῖοίᾳ. 

ξς,) (95 73», 74. 75ν 77» 84. Τού, 128, 130, 131) 134. ΑἸά. ΑἸεχ. 
οί. λει. Νίς. , υἱγιπιᾳὺς δίαν. Οὗτος. Ατπὶ. σ. δἴχυς. Αγῃ. 
Ἑα. τὸν ὠγρὸν)] τὰς ἱπαύλεις ἐχρτίπιιπτ ΑΥπη. τ. αἰϊΐφυς. Ατηι. 

Ἑὰ. λογισϑυσον.)} λογισϑησεται )ς. λογισϑυτωσαν 19, τοϑ, 
ι18. ΑἸεχ. ἔς ρηπιο, ἔπεϊ πῶς λογισϑησονῖαι εχ οοιῦ. 1. λυ- 
τρωταὶ) -Ἐ δὲ ς 4.74. 76, τού, 134. εξμπε γεεσερίοτόμ, ἈΑττηοηὶ Οοάά, 

αἴ φυϊ. Απτ. Ἐά, διαπαντὸς) “ν ργαπικτιης ΓΝ, ΑἸεχ,. δὴ ργα- 
τϊτυοῖ Απεπὶ (οαά, Αἰψυ!. Αγπὶ. Εά. ἔσονϊα.}) - αὐται ΜΠ, 

Χ, τς, τό, 18, 30, 32, ς3,) τό, ς8, ς9, 64) 74) 76, 77, 84) τού, 128, 
110.) 110, 111, 114. (οπιρί. ΑἸά. ζ)0»ΐ. (δι. Νῇῆς. -Ἐ ἸΙάδηγ ἰπ ςἢλ- 

ταῖς. πιίΐποτς Αἰεχ. καὶ , 19.) 53» 46, 74. 76, 8, τού, 120, 134. 

ἵσονῖ.---ἴσον. πὶ οοπι. 32] α ροϊεπιιπι εἰ 4υα ἰΐς ἱπίδηασοηι το. 
ἐν τῇ οἷφ.} α ἐν ς4,)7ζν 1ο8. ἐπ τριπβοτο γον ον ὶς Οοριί. ἐξελεῦσ.] 

χαὶ ἐξελευσ. το. τγτγεδιίαπινν δῖαν. Οὗτος. γδυρεθεπίνν ϑῖλν. Μοίᾳ. 

“Ἔ αὐῇαι 16, 7. ελευϑερια ταᾶγρο Χ. [ρί, Ἀείετ δὰ ἀφέςει. 
ΧΧΧΊΙ. Καὶ αἱ σαόλ.}] α αἱ ΝΙ], ς9, γ2. καὶ αἱ οἰκίαι τοϑ, 

ἴσα!) εἰ οἴο ϑδῖδν. Οὔἴσοσ. πιυσεγαα εγὶ! Αττη. 1. 
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ἐν αὐταῖς] Λ ἐν ΓΝ, Χ, Ϊ ζ) τ6, 18, 30,329... 

τι8, δἰ βγεϊεν εἰοίιαιει Αταὺ. 1. 2.3. μια εἰνίαίε: ϑῖδν. Οὔτορς. . 

οἰ ἐπ εἰσ αὐ πε Αττῃ. τ. α'ψυε. Ασπη. Ἑά. τῶν Λευιτ.} Ζιευϊεὶς 

οὑπὶ «τὶςυΐο Θεοῖς. φαρή (δ) ἐκ πιράϊο Ζιευίατεπι βὲ (ῆς) Ατσηι. ι. 
αἴΐχυς. Ατπι. Ἐά. οἰκίαι) ἂν οἱκ. 1. ΑΔΒ. σ. 2. 3. οἰκειαι 82, 
130. οἶχοι 108, 118. εἴ ργαππυηῖ Αγαρ. 1. 2. 3. δῖδν. Οἶτορ. 
Θεοῖς. τῶν τσόλ.} πτολεὼς τοϑ, 118. τῶν Λενιτων τς, 64. ΑΙά, 

{υριεςηρῖ, δὖ «ἱϊλ πιλῆὰ Λευιτὼν ς-ς. -“ αὐτων ], ΧΙ, ς4, ςς, γ1, 
)ς. ΑΙεχ. φυα ἐπ εἰοἠαεδας Αττα. τ. αἰϊΐφυς. Ατπι. Ἐὰν, διἰαν. 

᾿ς κατασχίσεως αὐτῶν) κατασχεσεις ἀντ. 72) 128. κα αὖ- 
τῶν 11, ΧΙ, ςς, 71. ΑΙεχ, λυτρωταὶ} λυτρωτὰ (ς) τού. ἐν 
λύτροις εχρηπιυης Ἀττι. 1. δῇϊψυε. Αὐτῃ. ἘΔ. εἼ ργαπητες Οφογρ. 
ἔσονται) -ἢ ἐπ τεπείξβοπε (εἰ ἀεῖποερβ εχ ὁμοιοτελευτῶ α Οπηηΐδ υἵχυδ 
αὶ ἰν τὴ ἀφόσει ἱποϊαᾶνε ἵπ οοσι. 33) ΑΥΑΡ. 3. μκε δῖαν. Μοίᾳ. 
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ΛΕΥ͂ΓΤΙ ΚΟ Ν. 

»»" ΄ 9. »"» 3 ΄ ερΝ » ’ 

τῶν χατᾶσχεσις αὐτῶν εν μέσῳ νίων Ἰσραῆλ. 
3 φ’ φ; ’ 3 4 : ρο » ." 9 

8 πσραϑήσονται, ὅτι χατάσχεσις αἰωγίοι τουτὸ αὐτὼν ἐς!ν. 

ΚΈΦ. χχν͵ 
; μ᾿ »» ὃοἂὲἕἐἕἂὦὃἕὃ.) κῳΚ6ά . δον 2. ὁ Σ ὄΨΣΒ. ΄. 9. ὅ ων ΄ φῷ 

πτρασὶς αὐτῶν οἰχίων σφόλεὼς χατασχεσεως αὐτῶν ὃν τὴ ἀφέσει, τι οἰχίαί τῶν πόλεων τῶν Λέυ!- 

ρὸ -« 5) ’ φϑ "ς 9" ὁ 7 ᾿ς. ς 

μετὰ σᾶ, χαὶ ἀδυνατήση τοῖς χερσὶ παρὰ σοὶ, ἀντιλήψη αὐτῇ ὡς προσηλύτε χαὶ πῳαροίχε, λαὶ 

ζήσεται ὁ ἀδελφός δου μετὰ σᾷ. 

τὸν Θεόν σου" ἐγὼ Κύριος" χαὶ ζήσεται! ὁ ἀδελφός σου μετᾶ σοῦ. 

ΝΑ, ς 9 "ς 9 ζ΄ ρὸ ᾽’ 9Ψ.ϑ» νμῳῸ 

Καὶ οἱ ἄγροι ἀφωρίσμένοι ταις πσολεσιν αὐτῶν 84. 

Ἔαδν δὲ πένηται ὃ ἀδελφός σου ὃ 35. 

Οὐ λήψῃ παρ᾽ αὐτοῦ τόκον, δδὲ ἐπὶ σσλήϑει" χαὶ φοδηϑήση 36. 

Τὸ ἀργύριόν σου. ἃ δώσεις 37: 
2. “- Ν " πτττοΣ κα τ, 3 κι ε ν. εν 

αὐτῷ ἐπὶ τόχῳ, χαὶ ἐπὶ πσλεονασμῷ ὁ δώσεις αὐτῷ τὰ βρώματά σα. Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεδὲ ὑμῶν, 38. 
ε » ΝΑ ε ρῸ 3 φ᾿ 3 ’ " ξ ρὉ ἙΝ ἱδος ᾿ Ν Φ - ςζ » ΄ 

ὃ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπῆου, ὅδγαι ὑμῖν τὴν γὴν Χαναᾶν, ὡςε εἶναι ἸΥΝ Θεύρ. 

ταπεινωσῆ ὁ ἀδελφός σε παρα σοὶ, χαὶ τραϑῇ σοι, ἃ δαλεύσει σοι δουλείαν οἰχέτε, 

σωτὸς ἢ πάροικος ἔςαι σοι" ἕως τ ἔτους τῆς ἀφέσεως ἐξγᾶται παρὰ σοὶ, Καὶ ἐξεχούσεται τῇ 41. 

ἀφέσει, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ ἀπελεύσεϊαι εἰς τὴν γενεὰν αὐτϑ, εἰς τὴν χατάσχεσιν 

ΧΙ, ςς, κ8, ζ0» 71) 72, 1τοϑ, 118. Αἰεχ, ἔξ πιᾶγρο 8 ς, εἴ ΡΠ ΠῚΔ 
ΤΩΔῊ. 130. πο γειίοπιεγ !, δὰ πορ εἰξ Γιργαίςρῖ. ρυπορα ππᾶπὰ, Ατηλ. 1. 
παρὰ τῶν Λευιτ.} εγίιζων αὐῇοις τιᾶγρο 8ς, εἴ ῥτίπηα τηᾶπο 130. 
Ἔ ἀειπάε Αττα. 1. αἰϊφυς. Αἰτη. 4. καὶ ἐζελ.} καὶ ἐξελευσοίϊαι 
ΧΙ. καὶ ζ4, 72) 75. Ἀπη. 1. αἰϊΐψις. Αγ. Εά. αὐτῶν 1} 

ΑΙΝ, Χ, τς τό, 18,29, 30, 32) ζ2, 53) ς8, ζ9, ὅψ, 73) 77. 8ς) 108, 

118, 128, 129, 130, 131. (οηγρὶ. ΑΙά. Ζὐρῖ, (αι. Νῖς. (οριί. 
δαν. Ασττι. 1. δἰϊΐφις. Αστῃ. Ἐά. ᾿υῃοὶβ ἱποϊάϊς ΑἸεχ. οἰκιῶν] 

τῶν οἰκίων ξ3. οἰχὼν ξ4) 727 745755 84) τού, 134. 131. “Ἐ αὐῇω 
ζ9. ἀαδὶἐαεϊοπὶς (ορῖ, πόλεως} τσολεὼν ζ4, 72) 73») 74» 755 8. 
1ού, 134. τῆς πολ. ξς. αὐτῶν 2] λα ζ9ς. αὑτῶν αὕτη (ἢο) 
4, 134. ἐν τῇ ἀφ.} ἰπ ἐεπιρογε γεπηϊοπὶς Οορῖ. οἰκίαι] αἱ 
οἰκ. 18, 29. ΑΙά. -Ἑ η ΑτδΌ. 1. 2. τῶν τοόλεων τῶν] κα α]- 
ἴεγΠΊὶ τῶν οὐπὶ νόος 4125 118 ἰητεηαοεῖ Αταθ. 1. 2. τῶν Λενιτ. 
καϊασχ.} καΐασχ. των Λευιτ. τό. κατάσχεσις] ἡ ῥταταϊτυιηϊ ς 4, 

7ς. αντῇ ἡ Ῥγξτηϊ τη 1 9 ς8, τοϑ, 118. (πρὶ. Βιαῦθεῖ ἐδ 6ΠῈ τηδύ- 
ξο ρήτγηδ πᾶ ΨἼΪ. εδάεπι ἴῃ τεχία (00 ὃς ργφπητας ΓΝ. ῥγααντῖς 

ελάσεπι {00 ἃς ἴῃ οδαγαέξ. τηϊποσε ΑἸεχ. ῥγδθιλτς ἐςὶν ἢ ξξ. εἰ ἵῆα 

Ῥτατηϊπυπς Αγδῦ. 1. 2. 3. ἐἰ ῥγατηϊῖς Οορι. καΐασχεσεως τό, ς2, 
739 77. 83) 120) 130) 131. (δῖ, Νῖίο. δῖαν. Οἴτορς. χατασχίέσεις 
εχρησησης Οεοῦρ. Απη. σ. δἰϊφυς. Απῃ. Ἑὰ. αὐτῶν ,χ"--αὖ- 
τῶν τῷ ἴῃ ςοχῃ, 34] α ἈΠ]εγυῖγ. εἴ αι85 115 ἰπϊετ)αςεηΐ ς2, ς 3. αὐ- 
τῶν 3.} αὶ τό, 129. Οεοσρ. αὐΐων: αὐτὴ το6. αὐῇων αὐτὴ ς 4.) 75» 
84. υἱῶν} τῶν νιὼν 74) 7.9 84) 134. “ΕΣ 

ΧΧΧΙΨ, ἀγροὶ] ἅγιοι (ς) 18. ἄφωρισμ.} οἱ αφωρισμ. ΙΝ, 

Χ, ΧΙ, τό, 18, 54, 55, 58, 64, 745 7ζν 76, 77, τού, τοϑ, 118, 128, 
1314. (οπιρί. ΑἸά. 1ρῖ, ταῖς πόλ.} ἐν ταῖς τοόλ. Οουρὶ. 
τραϑησονὶ.} προσϑησοῦῖ. 1], 18. νεπάκσηιων ϑ5ῖδν. Οὗτος.  αἱ- 
ὠνία}) αἰωνιος Χ, τς, τό, 18, 29, 30, 32, 52, τό, 64, 73» 77. 8», 128, 
129. Οοπιρὶ. ΑΙά, 1 ἰρί, Οαῖ. Νὶς. αὕτη αἰωνιος 74, γ6, 84, τού, 

134. τῦτο) αντὴ ζ4,) 75. ΑΙΝ, γό, 84, 134. ϑ8ῖαν. Οἴτορ. 
αὐτῶν υ1.} αὐτοῖς τό, 32, ζ2, 73, 77, 85) 131. Οδΐ. Νίς, Οεοῖρ. 
Απῇ. 1. δἰΐἴφυς. Ασῃι. Εα. αὐτ. ἐςιν}Ἱ εςὶν αὐῇ. ΓΝ. 

ΧΧΧΝΜΝ. Ἐὰν δὲ] , δὲ Θεοῖχ. ε,,ὶ Αὐῃ. 1. αἴας. Απῃ. Ἑά. 
τΐίνητ.) ταπεινωθὴ τηᾶγρο Χ, 8 ς, οἵ ῥτίπηδ τηᾶπι 130. ἱ. σπτ] 
κό4. σπι"--σπ 2} κα ροϊεεπιιπι οἵ φυδ 18 ἱπιοηζασεης 11,1, 
ΧΙ) 19, (4) 719) 71. 108, 118. (πρὶ. Αἰεχ. ΑἸΔΡ. :. 2. στ. :.Ἅ 

ΑἸ ἴφυς. Αττη. ἘΔ. μέα σπ τ᾿ --μῆα σῷ 25] α αἰτετυῖγα εἴ φυς ἰἰς 
ἰηϊετίασεηῖ 72.0. ἀδυνατήσῃ) αϑυναΐησει Ν1Ι. Οοτηρ!. αδυνατη ξ4. 
αδυνατει ς. ἀαδυναμηση τύ, 30, 32, 77, 82, 130, 126. ΑΙά. Οἱ. Νὶς. 
ἢς αὔοαᾳις, (εἀ πιρεῦ μη {ργαοπρῖ. τὴ ἐεουπάλ πηᾶηυ, 131. ἢς ΤηδΓ- 

ῬΟΧ. αδυναμήσει 129. αδυναμη 128. αδυναμωση 73. ταῖς χ. 
παρὰ σοὶ] εἰ εχίεπαί πισηῖρη σε ἐς Ατδὺ. τ. 2. ταῖς Χ.: .] ἐν ταις Χ- 

ς4, 75. 128. -Ἐ αὐΐεξ ΧΙ, 19, τοϑ, 118, 128. Οὐοπιρὶ. “Ἢ ἰάθη 
ἢ οἰιαταῶς. τηΐποῖς ΑἸοχ. σοὶ] σον 11, 111. σοὶ ἴῃ οπαταέϊ. πιϊ- 
ποθ ΑΪοχ. ἀντιληψη} καὶ αὐῦιλ. τς, το. αδιΕιληψεται ςΆ. 
καὶ ζήσ.] κα καὶ 116. ὁ αδ. σου 25} “ν ριαιηϊπυης ΓΝ. ΑἸεχ. 
λα Οοπιρὶ. μετὰ σοῦ 4] φιὶ “εομηι ΜῈ Αὐτὰ. 1. αἰμαυθ. Ασπῃ, Ἐά, 
μετὰ σὲ 2 --μιτὰ σξ ἴπ σοηι. 36] λ ἰζεγιτα εἰ αι 115 ἰηϊειδοςπὶ 
τοῦ. 

ΧΧΧΥΙ. Οὐ] εἰ ποκα Ασαδ. τ. ἃ. παρ᾽ αὖτ. τόκ. ἐδὶ ἐπὶ πλ.] 
τοκον καὶ σλεονασμον ὅδὲ ἐπιπληϑει τσὰρ αὖτ. τοχκ. 5δὲ ἐπι τλ. (Π0) 
:ξ. τοαρ᾽ αὐ. τοκ. οὐδὲ ἐπὶ τλ. Ὀἷβ οτρία 64. τόκον] πλεονασ- 
μὸν ΤΊΣΤΡΟ 128ὁ. δὲ] εἰ Ατπι. τ. αἰἴᾳις. Απτῇ. 4, ἐπὶ πληθ.] 
τλεέονασμον ἴῃ ἴοχῖι (4) 7ς. διδθοῖ Ἰάδτη τπᾶτρο ὃς. [ἰρί. καὶ πλε- 

ονασμον ΤὨΔΥΡΟ ὈΓΙΠῚΔ πιᾶηι] 120». τόλεονασμος (6) τιᾶγρο Χ. ἐπὶ 

“λεονασμῷ (φιοὰ ΑἸϊογαπι ε[Ὁ) ἐχρείπυις 8ιαν. Οἴτος. ταλεῖον τοῦ 

διδομένου ἐχρτὶπυῖς ϑίανι Μοίβ.υ. τὸν Θεόν] Κύριον τον Θ. ΝΊ; ς4ε 
ς8, 71) 78ν 74» 75. 84) 134. ἱρύ, Οορι. Αταῦ. 3. δα 1 1]. 
βαθεῖ ἴῃ ομαγδέξ, πηΐμοτε ΑἼεχ, ἰγὼ Κύρ.] “»ν ργαϑδνκυης [ΓΝ 
ΑΙεχ. μρι ἱπιεγροηῖϊς Θεοῦ. Αὐπὶ. σ᾿. αἱϊΐᾳφυς. Απη. ἘΔ. φυία 

Ρτϑγηϊτυηξ Αγ. 1. 2. Απῃ. στ. δ συς. Αγ. Εά. - ο Θεὸς ἡμων 
((ς) 19. -ἔ οΘεος ὑμὼν 1το8, - οΘεὸος σον 118. μέῆὰα σε] 
ο μέϊα σου 131. 

ΧΧΧΝΊ. Τὸ ἀργ.} τὸ γαρ ἀξγ. 43. οὐ} α (ἔς) 82. 
αὐτῷ 19] αντὸ τιο6. , Αγδῦ. 1. 2. 3. ἐπὶ τόκῳ] ἐν τοχω Χ, τς, 
18, (3, ςό, 64, 128, τ29, 136. (οπρὶ. Σἰρί, ἐπὶ τόχον 30, 72. 

Απιδύ. Οεογρ. καὶ} α Οδογρ. ἐπὶ πσλεον.} πλεονασμὸν 111. 
εἴ ἢς ῥτίηιο, {εὰ πιης ἐπὶ ττλεονάσμὼ εχ ςοῖτ. ἢ], ἐπὶ πλεονασμῷ ἴῃ 
ομαγαέϊ. τηΐποτε Αἰεχ. α ἐπὶ (Π.) ςς. οὐ δωσ. αὐτῷ] κα ςς. 
Ἢ ἐπὶ τόκῳ Τλαπιαΐο. ᾿,43..: τὰ ϑρώμ.] καὶ τα βρωμ. ξςς. 
116. το βρωμα 129. σα υἷ1.].. 126. Οεογρ. 

ΧΧΧΨΤΙ. Ἐγὼ] ἐγὼ εἰμι 19, τοϑ, 118. Ατηι. σ. αἰβχις. Ασπι. 
ἙΕά. φιία ἐρο (ορῖ. φωία ἐρο μμεπι δοῦρ. ερο επίπε Αταῦ. 1. 2. 
ὁ Θεὸς} δῖ5 {τρία 84. ὑμῶν 1} αὶ 1οϑ, 118. ὁ ἐξαγαγ. 
φκὶ εὐκκὶ Οεοτρ. Αὐπι. τ. αἰϊΐφυς. Ασῃ. Ἑά. ΑΑἰψγυπἼ|ου] .Ἐςν,- 
ἐἰογρ Αὐτὴ. τ. δἰΐαυς. Ασῇ). Εα, δαναν}) τοὺ δὲν. Ψ1Ι, Χ, τό, 

30, 32, κύ, ς8, 64, 72. 73» 74.) 77ν 82, 84, 8ς, τού, 128, 129, 131» 
134. Οὐμρ]. 1ἱρί, (ῖ. Νῖς. Χαναᾶν} τῶν Χαναναίων 10, ςξ» 
1ο8, 118. Αγη]. 1. δἰϊΐφυς. Αττη. Ἑά. ὥςε εἶνχ!} - με κ4, )ς- 
Οορθ. ὑμῶν υἱς.] υοδὲ; ορ. Θεός υἱκ.] Θεον ΧΙ. 

ΧΧΧΙΧ. Ἐὼἀὧν δὲ] κα δὲ τού. Οορε. εἰ ' δῖαν. Οἴτος. Απι. ι- 
4[ΠαιῈ. Ατγηλ. Ἐά. ταπειγωθγ} ἐν δεησει τιᾶγρο Χ. ἐνδεήση πιΆΓΡΟ 
τρί. εαάαι (ορι. πένηται ἐχρήηντ δῖαν. Μοΐῃ. παρὰ σοὶ] 

9 τ΄. σοι ἸΨ. εογαπ ἐε (ορῖ. ἃ δουλ. ουπι. [44.} ου κατεῤγα- 
σεις αὐἷον ἐργασιαν δαλικὴν τῆᾶγρο Χ. [ἱρί, δελεύσε!) δωσε 

δ 
ΑτΤος 

129. 7,“εἰε: ἐμ μεγυίγε ΑΥαῦ. 3. μεγυΐαι σἷαν. Οἴτος. σοι 3} 

Α τ6. " ; 

ΧΙ. Ὧ( «Ὡ Ατῶδ. ᾿. 2. 3. 4 κὲ Οοῖς. μισϑωτ.] ὃ 
μισϑωτ. ΑἸεχ. ἢ] καὶ γ4, τού, 134. Ἀγαὺ. 3. Οἴοτς. παρ- 
οικ.} φγοζείγια ϑῖαν. Μοΐᾳ. ἔγαι} ἐγὼ τό, 73, 8ς, 131. δϊδν. 
σϑι 15) παρα σοι ΧΙ, 19, τοϑ, 118. ἐν σοι τς. τοῦ] α τό, 30, 32, 
42, 77» 8ς,), 130, 131. (αἵ, Νὶς. ὠ  ΑἘἐτῶς] ἐνιαυτὸν Χ, τς» τ6, 18, 

30) 32) 52) 53) ς6, 64, 73, 74) 76) 77», 84) ὃς, τού, 148, 129, 136 
1319 124. Οοπιρὶ. (αὶ, ΝΊς. ἐργᾶται] ἐργασεται τ, 43, 118. 
Οοπιρὶ. παρὼ σοὶ] τὰ παρᾶ σοι 82. . ὥσαροιχοι (ἢς) 130. ᾳ παρὰ 
Οορῖ. Οεοῦρ. 

ΧΙ. ἐξελεύσ.} φργεαάϊ αν ϑιὶδᾶν. Μοίᾳ. -ἰ 6 ἐε δλυ. τῇ 

ἄφεσ.} “Ῥ Ριαπύκυπε ΓΝ. Αἰεχ. α ς8. ἐν τὴ αφ. Χ, τς» τό, 18, 

19.) 32) 53» 54. 56, 64) 73) 74» 759 77) 84, τού, τοδ, 110 τ48, 130, 
131) 134. Ομ]. Χϊρῦ, (ας, Νίς. -Ἑ απὸ σου 10, 1οβ, τι8. 
ΟΟμΡΙ. ἐπ σηππὸ γορ βοπῖς δῖαν. καὶ χ᾽ ---καὶ 3.9] α αἰϊεγυῖγ. οἵ 

4185 ἰ5 Ἰπϊετδοδηΐ 7ς. καὶ τῶ τέκνα] αὐἴος καὶ τὰ τ. 19, 1τοϑ, 
118. Οομφ]. Απη. 1. αἰϊϊίψυς. Αγπ. Εά. αὐτῷ 1] α ΑγπιἼηὶ 
Οοὐά. αἰϊφιϊ. Απῃ. Ἐά, μετ᾽ αὐτοῦ} ν ς2. ἀπελεύσ.} ἀἴνε- 
πίαί ϑῖαν. εχρυπιυπὶ ἐπανελεύσεται Αἴτη. 1. αἰϊΐφυς. Ατπι. Εά, 
γενεῶν] γὴν 111. γενεῶν ἷῃ οἰματαξξ. ταΐποτε ΑἸεχ. αὐτοῦ 3} 
Ἔ και τὰ τεκνὰ αὐτὸν 7ς. ἑαυτῇ ΑἸεχ. εἰς 2] και εἰς 1], 

Χ, τς, τό» 18,30, τό, ςΒ, 9, 64) 73» 74» 77» τού, 1:28, 129, 134. 
(οπιρὶ. ΑΙά, 1εἱρί. (αι. Νῖο. Οορί. ϑἷδν. Μοί4ᾳ. Αὔῃ. :. αἰϊϊαυς. 
Αγ. Εἰ. κατάσχεσ.] καϊαςασιν 53. -Ἐ αὐτὰ 4) 74) 7.5) 845 
τού, 134. ΑἸ. 1. αἰϊΐαιις. Αστη. ἙἘά. τὴν τατρικ.} α 75. -Ἔ αὖ- 
γου ΙΝ, ΝΙΙ1, ΣΧ, τς», 18, 19» 29, 58, 9, 72, τοϑ, τι8, 120. (οπιρί-. 

ΑΙ4, ἱὶρί. - ἰάσηι ἴῃ ομδγαέξ, τηΐμοσς Αἴοχ, τὴν πατρικ. τὴν 

Ἐὰν δὲ 30. 

Ὥς Μισ- 40. 



ΔΕΥΙΤΙΚΟΝ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ. 

ΤῊ πατρικὴν ἀποδραμεῖται., Διότι οἰχέται μβ εἰσὶν τοι, ὃς ἐξήγαχον ἐ ἐχ γῆς Αἰψύκ]α" ὁ ἦ τρα-- 42. 

43. 
44. 

Μϑήσεται ἐν “Πράσει οἰχέτα. 

σου. 

Οὐ χατατενεῖς αὐτὸν ἐν τῷ κόχϑῳ, χαὶ φοξηϑήση Κύριαν τὸν Θεόν 
. ρο νν δ Φ΄' ἉὯ(͵ ΄ ΄ ὩΣ φ- 9 ἰδ Ὁ ᾿ 393 ἃς 5 Σ 

Καὶ σαῖς χα! “παιδίσχη ὁσοι ἄν γένωνταί σοὶ ἄπο τῶν ἐὐγὼν ὅσο! χύχλῳ σα εἰσὶν, ἀπ 
45. αὐτῶν χτήσεσϑε ὅδλον χαὶ δόλην, Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν τυαροίκων τῶν ὄντων ἐν ὑμῖν, ἀπὸ τού- 

τῶν χτήσεσϑε χαὶ ἀπὸ τῶν συγγενῶν αὐτῶν, ὅσοι ἄν γένωνται ἐν τῇ γῆ ὑμῶν, ἔςωσαν ὑμῖν εἰς 
κατάσχεσιν. Καὶ χαταμεριεῖτε αὐτὰς τοῖς τέχνοις ὑμῶν μεδ᾽ ὑμᾶς" χαὶ ἔσονται ὑμῖν χατόχιμοι 
εἰς τὸν αἰώνα" τῶν δὲ ἀδελφὼν ὑμῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἕχαςος τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ ἐ χαταϊενεῖ ἀύ-- 

46. 

47. 

Δ8. 

40. 

τὸν ἐν τοῖς μόχϑοις. ᾿Εᾶν δὲ εὕρη ἡ ε Ν ρω ΄ Ἃ, φῳ ΄ φῶ -.--.  " 
ἢ χεὶρ τῷ Ἐπ λ υτοῦ ἡ τοῦ ΜΡ κοῦ 500 ᾿ψαξα στ, χαὶ 

ἀπορηϑεὶς ὁ ὃ ἀδελφός σὰ ", πραϑῇ τῷ προσηλύτῳ ἢ τῷ παροίκῳ τῷ ταρὰ σοὶ, ἢ ἐχ γενετῆς προση- 
λύτῳ, Μετὰ τὸ σραϑῆναι αὐτῷ, λύτρωσις ἔςαι αὐτῷ" εἷς τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ λυτρώσεται αὖ- 
τόγ. 

αὐτοῦ ἐχρτίηνε αν. Μοίᾳ. ὥποδραμ.} αναδραμ. 45, 64. ΑΙΖ, 
αποϑανεῖαι (ας) 1]. ἀποδραμεῖται ἰὰ ςΒεαταές, πιϊποτε Αἰεχ. ἐπαν- 
ἐλεύφηται εχρεϊπιϊς δἷλν. Μοίᾳ. 

ΧΙ,11. οἰκέται] οἰκφογένεις ςζ. δουλοι πιλεζοὸ Χ, εἰ ὑγίπιδ πῃιδοῦ 
110. ἱρΏ. μο0] , ςς:. ὅτοι) α τό, 30, ς2, ςς» 73» 77ν 84» 130, 
131. (δι. Νίς. Απτῇ. τ. κ“» ριζιυιύίπυης ΓΝ. ΑΙεχ, ἰζήγαγ.} 
“ἕ ὦ Ασπτι. τ. Αἰ γύπῖου) “Ἐκ γρείοσια Αττὰ. 1. εδᾳυο. Αἰτῇ. 
Ἑὰ. αὶ πραϑ. οὐκὶ 144.] α 16, (4, γ3ν 77» 131. Οἱζ, Νίς. 
ΤΝΟΣΡΟ δηϊηλ πιδηῦ 1, διϊπα, ρα τέπω ἐραιίμίονε μγυὶ 110. πον 40] 

ἐστι α ̓ σολμίεα Αταρ. 8. ὁ} εἱ κοπ Αταῦ. ι. 2. πραϑήσ.] 
τ ραϑησοῖαι "ς, τοϑ, 118. Οοπιρί. τεναίρ, ἰδίαν (ορι. τὐπάίδιαν 
δίαν. Οὔτος. φράσει!) μσυμε Οορι. οἰκέτου) δαλον ὃς. 

ὥς τοασῆο ρα ΙΔ ΤΩΘΠῸ 1 10. 
ΧΙΙΙΣ. Οὐ] δ' πων Ασδδ. 1. 2. 31. Οεοζ. πη. 1. δ᾽ϊφυθ. 

πη. Ἑά. ὦ καΐατενεις-----μόχ»ϑ.) τιαυδευσεις ᾿ν αὐτὼ ἐν ἐμ» 
“αύγμὼ τᾶῖξο Χ, ὃς. «ὁ ὑιειαο, εβόεαι βλῦεωὶ ἰπ τωλης. με) 

παῖ, 110. Ἰῤρί. κωτατεν.) καταχἝιγοις γ1. κα]ατεμεις 72. 
κωτατωΐῖς εχρείουμ δίαν. Οἴτος. αὐτ. ἐν τὼ μ.} ἐν τω μ. αὖον 
γ8. αἸΥΎΠΙ, Χ, 8, {9, 64. 74. 84, τού, 134. ἰρί καὶ φο- 
ζν9.} ρυδ δε νοϑεβ υἵφυε δὲ εἐναϑΐιον ὑμων «ρ. χχνΐ, 8, ἱποϊιᾶνε, 
ἀεβεὶς ᾿ς.  Κυριον) ΑΙΝ, 16, 1φ, 30, (3, ςύ, γ3, 74. 8.» 8ς, 
:οό, τοῦ, 118, 148. 120, 131, 114. (οεορὶ. δι. Νὶ)ς. Αὔωῦ. :. 8. 3. 

υποὶς ἰηοϊνς Αἰεχ. τὸν Θιώ} α Οεογῷ. σου) -ἰ ἐγὼ Κυριος 
Σ. Ἔγν ομι Ἄυριος τοῦ, 118. 

ΧΙΗΙ͂Ν. Καὶ παι] “Ὁ σον ΙΝ, ΧΙ. Αταδ. :. 4. - ἰώση ἴα 
εδιοτοᾶ. τηἴθοσε Αἰεχ. μειναΐμε αυίεαε ϑ'ν, Οἴσος. οἱ γεαικίὶ Οεοις. 
καὶ σαιδίσκη) - δον ΕΝ. Ατὰρ. 1. Δ. «Γ ἰάεαι ἰῃ οἰδγοθ,. τηϊδοσε 
Αἰεχ. δυ! εννκΐε Ατῶν. 1. αἰΐφυε. Απῇ Ἐά. ὠἱ᾽ ,επεὶα Θεοῖς. 
Ἕ ἀσςε οππαὶα Οορῖ. ὅσοι 13] οσα 7ζ- ὧν) ἰ'ᾶν ΝῊ, 10, 35, 

(9, 23, ὃς. (εἰ. Νῖς. γίνωνται!) γενοιαι )ς, τού, 130, 131. 
γινήσιταί εἐχρηίπγυπι ΑΠΏ. 1. δῇϊψυε. Αγπν. ἕά. τοι) παρὰ σοὶ 
εχρείγαῖϊς ϑίαν. Μοίᾳ. τῶν ἐϑνὼν} τῶν ἐχϑρων σὺν (3. ρητοὶϊ- 
τϊηὶ οαὺπΐ δα: Ατδδ. 1. Οοοῖζ. - σπινόα Οορ. ὅσοι 25] α ς3. 
ὁ6οι ὧν τό, 12. τῶν το, (4, 74. 1οβ, τ18' κύκλῳ σου εἰσὶν] 
χυκλωσουσιν τό, 30, ς2,) 73» 7). (αἱ. Νίς. χυκλωσουσιὶ σὲ 318. ἃ εἰ- 

σὶν τρ, 54) 74ν 108, 118. εἰγοκίφ τπὶ ὀγαπέ Αττὰ. τ. αἰϊϊφως. Αστω. 
Ἑὰά. κσήσισϑε) χτησασϑὲ ςς. Αἰεχ. κτίσει (ἄς, ἱεξ. κτηση) 7ς. 
σρίασϑιε τολῖρο Χ. 1 τρί. ροβάεαι δῖλν. ΟἾσοῃ. δοῦλον χαὶ δώ- 
λην)] α 4, 74- Ἁσπι. 1. αἰαυε. πο. Ἑά. μγον; εἰ ἤσοα Οορὶ, 

ΧΙ. παροίκων τῶν ὄντων} τῶν πιαροικονΐων ((ς, ἰεξ. των παροι» 
χων των, δἰαυς δόδο α ὅνίων) )ς. τῶν τσαροικὼν τῶν ἰλπίι ς4. ἄαὺυ- 
τῶν φαροικων [Δηξιτ τῷ. ἐν ὑμῦ» ἐπ “πεαο οφδγανε Αττῃ. 1. δἱἢ!. 
ηυε. ΑπΏ. ΕἘά. ἀπὸ τούτων] απ᾿ αὐΐων γς. ἀπὸ τύτ. κτήσ.] 
α 72. κτήσισϑε] -{ οοὐϊ Οορί. ροζάεαιίε 5ῖλν. Οἶτορ. ᾿ συγ- 

γωῶν} συγίενειων Ν]1, ς, ς8, (9, τα8. (ουνρί. αὐτῶν} «ἐξ εν 
ὑμὶν 18, 52, 131. ῖί. «Ὦ τῶν ἐν ὑμῖν τό, 30, 7}, Βς, 130. (αἴ; 

Νίς. “ τῶν ὑμῖν 1:28. “Ὁ μεϑ' ὑμῶν το. “Ὁ τῶν μεθ᾽ ὑμῶν τοϑ, 
ε18. Οοιηρί. -Ἐ ονιπίόα, (οριί. ὧν} αν το, 30, γζ. χὸν- 
νων]α.} ψγενονται )ς, τού. ἴγωσ.] εἴ βω Ατδῦ. 3. ἐγαμέ ΑΥ̓ΤῚ. 1. 
εἰϊϊχοε. Αττὰ. Ἑά. εἷς χατάσχ.} ἐν χατασχέσιι 10, 108, 118. 

ΧΙΝΙ. Καὶ ι1, σεαα. καΐαμερ.} μέριεντε 77. τοῖς τάρι 
ὑμ.} καὶ τοῖς ταῖν. υμι. (δὰ καὶ τοις τείοτ ρα, 16. «φις νιοις υμ. 19, (4, 
4ν 1τοϑ, τ18. αὐμῶν Θεοῖς. με ὑμᾶς] μεθ᾿ υμων 19. ἴσον 
ὑμ!»] ὅὁγωξαν ὑμὶν 72. δίαν. Οἶχορ. αὐμῖν ὃς. καΐόχιμοι] καΐολεσι 
43. καΐσχιμα 118. εἰς χαϊασχεειν ἐχρείπιυς Αὐρ. δέν. τὸν αἷ- 
ὠνα} αἰωνας 77. τῶν αἰωνων τό. εἰ ἢς ρήμηο, (δὰ ἔσρες ων πὶ ρείπιῶ 
γοῦε {υργαίςηράϊ ὃν αἰϊα τδηι:, εἰ α' ἄιρεῖ ὧν κι ἤδεπι νοςὶς ἱδουβιάδαι, 

᾿Αδελφὸς “πατρὸς αὐτϑ, ἣ υἱὸς ἀδελφοῦ “τατρὸς λυτρώσεται αὐτὸν, ἢ ἀπὸ τῶν οἰχείωξ τῶν 

11,1. “Ἔ αὐῇους καταδωλωσεσϑε ΣΝ, 109. 1τοϑ, ττ8. (σοπιρί. -Ἐ ε3- 

ἄεπιὶ ἰα «Βεγβέξ. τηΐβοῖε Αἰεχ. - ὦ ἀοίτε «εἰ ορεναπ σίλίδεις Αταῦ. 

1. 2. τῶν δὲ αδ.}) ,ὄ δὲ ΙΝ, ό, 53», 77» 131- μά α΄ “ αἱτίφε: 
πη. :. αἴϊαυε. Ἄπη. Ἑή, τῶν νῶν] α νεῶν ὐ «, "ὦ Ἄπ. τ. 

αἴϊίαυε. Αἰτη. Εά. ἕχαςος) - υμὼν ὙΠ], ς8, ς9» 129. τὸν 

ἀδιλφὸν) τῶν αδελφων 135. αὐτῷ} α πη. 1. αἰϊίΐφυς. Ασα. Ἐῤ. 
8] συκ τοβ, 118. 

ἐμπαιγμὼ ὕπᾶτρο ὃς. τιαιδεύσεν ἐν αὐτῷ ἐμπηρφγμὼ πιδέρὸ (αἱ, Νίς. 
 ναιδινσει ἐν αὐΐω ἐν ἐμπᾶγγμω τιβξο ρυἰπιΔ ππδΏμ 130. κατα- 
τενεῖ } καΐατενεις ς9, )2. κατατενεῖϊε (4) 74). 7.. τού, 134. Απη. τ, 
δᾳυε. Απτη. Εά. αποιίενει τ9, 1οϑ, 118. σῤῥγί πῶ! διαν. Οἴἶτος. 
αὐτὸν} ΑΙΝ,, τό, 19, 30, 52, (4. 74ν 77ν 1ού, τοϑ, 118, 130, 13:1. 
ΑἸἰεχ. κι. Νίς. ϑδίδν. Οἷἴτοζ. θοτ. αὐτοῖς (ΩΣ) το. ἐν] 
““ ἐκ Οεοίς. τοῖς μόχϑ.} ἱπ' πυπι. βαχυϊαῦὶ ἐχρυμηινης δῖαν. 
Οὗτος. τοι. 

ΧΙΝῚΙ. ᾿Ἐὰν δὲ} , δὲ Θεοτῃ. «46, Απι. τ. αἰΐαυε. πη. ἙἘὰ. 
εἴρη} ξυρισχ (4. 74) 78) 76. 84) τού, 134. ἢ πλώσιοι πατρὸ Χι 

1ρί. ᾿ἥϑἴἤάκεγ Αττα. τ. αἰόηυς. Ασω. Ἑὰ. ἢ Χ. τῷ προσηλ.] 
ἐπ πᾶν (πα ϑνοὗα Οορι. ἢ τοὺ πιαροίκ.] καὶ τοῦ παρ. 19. 
“' οὐνεθ Ατ. τ. αἱΐηυς. Ατωι. Ἐπ. τὰ σαρὰ] α τοῦ Ν]], 
7ς. 00) “ μετα σὰ ς-8.. ὁ μετ᾽ αὐτου ουαι ΝῈ ῥγδιημῆο Ι΄. 
μαθεῖ ἀράεξῃ πιᾶγρο ρμεϊσυλ παπο 11. -᾿ ἐδάεια [πὉ ὃς πῃ οπαγαές. ποϊ- 

τῷ Ὡροσηλ. ἢ τῷ παροῖκ. .} δαὶ το είγιαπε 
ἀκρ αἱ σάνφεκαπε δίαν. Μοί. προσηλύτῳ : ̓ τφροσηλύτῳ 45) 
α ἈΠεΓ . εἰ φύσα ἰὲς ἱπιεσ)λςειῖ 7 ς. 
ΈΑ Απῇ. τ. εἰϑαυε. Ασιβ. Ἐά. ὃ Δ] απ, 1, ΧΙ, ςς, γι. 

Ἀπῇ. 1. αἰϊΐΐαυε. Ατππ. Εὰ. ἡ τὼ ὃχ γ4) )6, 84. τού, 134. τῶ εχ 

(4. ἣ ἐκ, {εὰ ὅ ἰὴ οἰδζεᾶ. τΐθογο, Αἰεχ. ἐκ γινετης)} εγίενετος 

τό, γ3, 77, θς, 110. ἐν γνειης (60) 111. ριζᾷ συγίινειας προς 
αὐτους..ἐν γένει φύλης τῆδερο Χ.. παίμ; ἐπ βρέ οἰαν. Μοίᾳ. ᾿ 

ΧΙΨΝΙΠΙ. αὐτῷ] αυτον 10, (3, 64, τοβ» 118. (σιηρί. ΑΙά. , ς8. 

Ὕ Ριπεχηίκεις ΑἸεχ. «ἡ ἐΐκπι δίαν. Οὔτος. ἔργα!) οὔο δῖαν. Οἴγος. 
ἔς. αὐτοῦ] αὐῇου ἐς. ΙΝ, «4. φραι αὐτω Χ, ιό, 18, 29, 30, ς2) 75, 
73, 77, 108, τι, .29. Οομρί. ΑΙά. Αἰεχ. ρ΄. Ολῖ. Νὶς. ὃς 

Ρεπιο, ἰοὰ ἐχ (οστ. ἐς. αὐτου, 11. αὐΐω ἐξ. 19, 64) γ4) 7ς, 76, 84, 
ἐοό, 124. εἷς) ἐκ 29. “" μκαπ Αγδῦ. 3. κπὶ (Ως) δίδν, Οὔἴτορ. 
τῶν οδελφῶν) τὸν αδελφον (ἔς, χυδῆ εἰς ποη εἷς, ργαςεβιῆει) ς 3, )ς, 
:οό. «4 “πη αιτίδι: ϑίδν. Μοίᾳ. αὐτῷ 29} σου ῥτίπιο, ἰεὰ αὐτου 
Ὡς Ἔχ ςοτ. 11. α δῖαν. Οὔτοσ. λυτρώσετ.) γυναι βῥὶ ,αείαε 
(ὃς) Ατδῦ. ᾿. ἃ. χράμια ϑίαν. Οὔἶτος. αὐτόν] -ἱ- ἡ ἀπὸ των 
φικίων 7ς. Τναδβδδεγας ἐς ]οεῖ οσυΐι ἰὐχατὶ! δὰ αὐτὸν τ᾿ ἱπ οὐαὶ. 40, 
δἴαυς ΕΧ εο ἶοςο εγαὶ ἐεἰπός (στμίυευς ὶ (οἀ εἰτοῖεπὶ αὖ ἴρίο ἀξρεεηπιπὶ 
ποἰεὶς ςοιτῖίραε. αὐτόν--αὐτὸν 19 1 σοὨ,. 49) α δἰϊεσωίγ. εἰ χυσὲ 
ὡς ἱπιοεηδοεῶῖ (Δ. Ξ 

ΧΕΙΧ, ᾿Αδιλφὸς}] ὁ αδελφ. 85. ὃ αδ' τ28. πατρ. κτὅ- 
ττατρ. 2} α δίκεσικυ. εἰ {πο Ὡς ἱωται]ασξης 130. αὐτῷ 195]. 1, 
ΧῚ, ς4, γἴ», 75) 75. Οεσίχ. στῶ, 1. αἰδϊηις. Ασπὶ. Εὰ. διδθοι ἴω 

εἰκεδᾶ. ταΐποις Αἰεχ. ἢ υἱὸς} α γ2, ὃς. ἀδελφοῦ πιατρ. τὸν 

φιδελφον αὐτου 7. , 8ς. κα ὠδελφου Ὀορι. πατρ. λυτρ. αὖτ. 

α 71. πατρὸς α} “τ αὐτοῦ Ν᾿, Ν]], Χ, τό, 18, 20, 30, 32, 95, 

ξ9, ύᾳ, 5, 74ν 7Ὧό, 7)» 837) 84; τού, τοϑ, 118, 129, 131», 134. 
Οστιρὶ. ΑΜ. 1ἡρί, (αι, Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ, ἐ- ἴώεπι ἴη «ματα, τας 
βοεαε Αἱεχ. λυτρώσετ.) γεάδίσα! δ.αν. αὐτὸν κι" ----᾽τὸν “: 
α δίκαις, εἴ χα 5 ἱπυεγγδοεπὶ ς.3. οἰκείων} οἰκίων Χ, ςς. ΑΙὰ 

Ἰμρί, τῶν σαρνδν) τὴς σαρκὸς ΨΊ], 48, (9, 78. Οορί, τῶν 
φαρκικων 16. αὐτῶ 25] αὐὖιν 29. α. 75. ΑΙΑ. διαν. ἐχ τῆς] 

ςΧ 

αὶ χαταῖ. αὖτ. ἐν τ. μόχϑ.] παιϑδευσεις εν νῷ - 

. ἡ. 

ἀφ 1 6 ει 

Ὡρα.8}) Ξυνάω ...,ἴ “᾿ 
εὐ τὰς ζῆν, 

λ 

τῷ σαρὰ σοὶ] αΤτΤΩΊΙΙ, ) 1. 4 - κύτιν 



ν᾿ μετ᾽ αὐτ. 

.82. 

ΔΛΕΥΙΤΊΙΚΟ ΜΝ, 

γνρίε τῆς πράσεως αὐτϑ. 

ΚΕΦ. Χχν, 

σαρχὼν αὐτῷ ἐκ τῆς φυλῆς αὐτοῦ λυτρῶται αὐτόν" ἐὰν δὲ εὐτορησϑεις. ταῖς χερσὶ λυτρῶται ἑαυ- 
ππΠππ“π---: 

τῶν. Καὶ συλλογιεῖται πρὸς τὸν ̓ χεχτημένον αὐτὸν ἀπὸ τῇ ἔτες ὃ ἀπέδοτο ἑαυτὸν αὐτῷ ἕως τῷ 

ἐγιαυτῇ τῆς ἀφέσεως" χαὶ ἔςαι τὸ ἀργύριον τῆς πράσεως αὐτῇ ὡς μισϑίου" ὦ ἔτος ἐξ ἑτοὺς ἔςαι. 

Ἐὰν δέ τινι παὐλεῖον τῶν ἐτῶν ἦ, πρὸς ταῦτα ἀποδώσει τὰ λύτρα αὐτϑ ἀπὸ τὰ ἀ- 
γι Ν ν. », 2 ᾿ .,ΣΝ " 5,» 3 ν. » Ν οὴ 2. ζΖ 

Εαν δὲ ολΙ δῦ χαταλειφϑη ἀπὸ τῶν ἐτῶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τῆς ἀφέ- 

᾿ δεῶωζ' χαὶ συ λλύγμειται αὐτῷ χατὰ τὰ ἔτη αὐτξ, Καὶ ἀποδώσει τὰ λύτρα αὐτῷ ὡς μισϑωτόρ' 

ἐγιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτῇ ἔςαι μετ᾽ αὐτϑ' καὶ χατατεγεῖς αὐτὸν ἐν τῷ μόύόχϑῳ ἐνώπιόν σδ. Ἐδᾶν δὲ μὴ 
ρο Ν Ὁ 3 ’ ϑ9 ον» φ 9. » 5. Ν Ν δ δι Σ »“" 3 » “Ὁ 

λυτρωται χᾶτὰ ταῦτα, ἐξελεύσεται ἐν τῷ ἔτει τῆς ἀφέσεως αὑτὸς χαὶ τὰ παιδία αὐτὰ μετ᾽ αὐτξ, 

ἘΤῺ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶγ' ἃ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς χειροποίητα, ἀδὲ γλυπ]ὰ, δδὲ ςήλην ἀνα-- 

εἰ ἐκ τῆς 7ςζ. κ ἐκ δῖαν. Μοίᾳ. σωΐ εχ Αγαῦ. 3. τὴς φυλῆς] 

τῆς σαρκὸς ςς. -ἔ τῆς σαρκὸς ἀῃςἷβ ἱποϊα ΑΙεχ. τῆς οσῷνυες 71. 
τῆς ΧΧ φυλης, ἀτδῦι5 {π|. ἐταῇϑ, εἴ υ Ζυργαίς ρα ΤΠ ρεῦ γαιγαπὶ Δ] τογίὰς 

1ἰτεγαρ, 18. λυτρῶται 152] λυτρωσεται 11. 1]Ψ, Ν]], Χ, ΧΙ, τό, 

18,10, 32) 54) 5.55 ού, (8, 64, 71, 73» 745 745 76, 77. 827) 84, ὃς) τού, 
118, 128, 120, 131, 124. (ΟΡ. Αἰά, ΑἸἰεχ. 1ρ{. (Αἵ. Νὶς. Αἰτη. σ. 

Α᾽ ἴφυε. Απτῃ. Ἐά. λυτρωσασϑαι 52. ἐὰν δὲ] α ϑὲ δῖαν. Οἰἶτοξ. 
Οεοῖρ. εὐπορ. ταῖς χ.] ἐπ πάπὶ ἐμ ὲ Αστὰ..1. αἰΐχυς. Ἄττῃ. Ἐὰ. 
εὐπορηϑεὶς] εὐπορΥ Ὴ τ 5572. Οεοῦρ. ταῖς χερσὶ] πιάμκης (Ἰῃ ΠῈΠ1|. 

δηρυϊατὶ) δίων. ΟΘεοῦρ. -Ἐ αὐΐου ΙΝ, ΧΙ, τό, 10, ς8, )ς» τοϑ, 118. 

(οτρὶ. δίαν. σεοσρ. εἴ, υἱ τηοάο ποίδιιιπ). Αττη. 1. δἰ]! 4υ6. Ατὐτη. 

ἙἘά. «ἘΠπιάδην τῃ οδασγαές. τηϊηογό Αἰοχ. λυτρῶτ. Ὁ] λυτρωσίϊαι 

ΨΙ], Χ, ΧΙ, τό, 29ν 325) 54) ςς» 8, ζ0.) 6.4) 715 72. 73. 25, 765 82, 

8... 134. ΑΙά. Αἰεχ. 110. (δι. Νῖς. Αγγη. 1:. αἱϊίαιθ πη. Εα, 

λυτρωσηται 1], 105). 53ν 108. (οχηρὶ. νεάῥμετε δ[δᾶν. ἑαυτόν] 
“ ρῥγατηϊπυης ΓΝ. Αἰεχ. αὐἦον τό, 19, ς4. 72, 735 131. (Δῖ. Νὶς. 
αὐΐων (ἢς) τοϑ. ἐρε είρίεμι Αττη. 1. αἰϊαυς. Αππη. Ἑά. 

1,.. συλλογιεῖται] συλλογιεἶε Χ. τηᾶτρο, εἰ ψμῤρα!αῤῥῥαν ἐ|]1} 42- 

ἐμπάποι ἦος ἀππο:. εἰ αὐ! {11 γενιϊ οπέμι ἐὐμς εἰ ἜΥῚδ σππε 119 σππεπε δὰ 

αππ ΑΥἸΔΌ. 1. - εδάξηι ἴῃ ἴοχία ([ἰσεῖ ουπὶ τπᾶσηο ἱεχῖυβ ἱρῆπ 1Π- 
οοταπιοάο) ΤΡ. 2. κεχτημέν.] χτησαμενον τό, 30, 32) ξζ2, 73» 
77, 8:9 130, 131. (Αἵ. Νὶς. αὐτὸν) ἑαυτὸν ΑΙά. Απῃ. τ. 4111- 
4υε. Αγ. Ἐά, ἔτες]}  ἀείπάε Αὐτη. τ. αἰϊίφις. Ατπλ. 4. ἢ] 
ἐπ φυο δῖαν. Μοίᾳ. Ατγπι. 1. αἰϊΐφις. Απῃ. ἘΔ. ἀπέδοτο] ἐπραθὴ 
τοᾶτρο Χ. ΓΊΡΙ͂, ἑαντὸν] ᾿αὐὖῖον ΙΝ, 30, το. εἰ ἔς εχ οοιτ. 134. 
,α 111. ϑιδν. Ασῃι. :. αἰϊφις. Ασηι. Ἐὰ. διαδεῖ ἱπ οἰιαγαξϊ, πηϊποῦε 

ΑἸοχ. αὐτῷ] λα ς9. εαντω 111. αὐτῷ ἴῃ ομαγαές. πλίποτε ΑἸεχ. 
ἐγιαυτ8} ετοὺς 29. καὶ ἔργα!) εἰ οβο ϑιαν. Μοίᾳ. κα οἰπὶ 44. 
Αι. 2. τῆς τρᾶσ.} τῆς παραϑεσεως 54) 75. βγεϊἐἱ συπα στὶ- 
οὐἷο Ατηι. 1. δ᾽ ᾳυθ. Αγηι. Ἐά, -Ἐ ετὸς εξ ἐτοὺυς 1, -Ἐ ἀλϑπεηι ἐς 
ἀππὸ βοῇ σππος (ἢ) Ατὰθ. 1.2. αὐτῷ 1] αὐΐω )5.. ὡς μισθ.--- 
ἔτους] καϑάπερ ὁ μισϑὸς τῇ μισϑωτῇ τηλῖρο (δι. Νίο,. κατὰ τὰς 
πμερας του μισϑιου αὐῇς ἸΏΔΓΡΟ Χ. εἰ ἧς, πῇ αὐοὰ μισϑα, ΤΏΔΙΡῸ 

1ρέ. μισϑίου) μισθιον το... μισϑωτου. 64, 8ς. ΑΙά. ἡμέρα 
ὑχατηϊης ΝΙ1, Χ, τό, 290, 30, 32) ς2, ς3) ς6, ς8, (9, 64. 72, 739» 

7.2 76, γγ. 82, 83, 84.) ὃς, τού, 128, 1295) 130, 131) 124. ΟὈὨΙΡΙ. 

ΑΙά. 1τὶρί. (δ, Νις. Ἠεΐγολ, δϑίαν. Μοίᾳ. ἡ ἡμέρα ὑγαετηπς ΓΝ. 
ἡμέραι Ῥτοτηῖταε 18. ἔτος ἐξ ἔτ.) αὐ ἀκπο ἱπ ἀππμνὶ ὅν. Μοίᾳ. 
ἔςαι 23] εο δῖαν. εἰ εγὶ! (εῖγο ροῖ ἔτους ἀμηχεγαηῖ) ταῦ. 1. 2. 

μετ᾽ αὐτῷ μᾶα σου ς4. α Οεοζρ. 
11. Ἐὰν δὲ] α δὲ ς8, ζο, γ2. εἰ. Αττω. τ. αἰϊΐαυθ. Αστῃ. Ἑά, 

τιν} α 29, 20, ς4) 74.) 75») 76, τού, 124. υπςῖβ ἱποίυάϊς ΑΙεχ. τὶ 
τό, ς2, 73, 77, 85), 130, 121. (αξ, Ν᾽ς. Ασπὶ, 1. αἰϊΐχας. Ασηι. Ἐά, 

ἐξαι μετ᾽ ἀντου ἐἂν τι (Π0) ΙΝ. ἰὶ Αταῦ. 1. 4., πλεῖον) πλέων 
τλέον ΑΙεχ. ἐπὶ ὥλειον 29. ἔπι πλείω (4) 74,) 789 765 τούς 

12}. .“ τῶν ἐτῶν] τών οκχτω ἐτὼν ς3. ἦϊλε ἀππὶρ ᾿Αἴτα. τ. αἰϊΐᾳυς, 

Ἀπη, Εά, 5] ΑΙ], 29, 53» 55. ἣν 16. Παρεῖ ἴω ομαγδέξ. πηΐς- 
Ὠοῖς Αἰεχ ἥ, τρὸς ταῦτα αἀποδ.) Δὲ“ αδ ἀργ, ἱκπς Ἰγαάςε ΑτδΌ. 
1.2. κα Ὡρὸς ταῦτα Απη. 1. Αἴας. Αγπι. ἙἘάα. ἀποδώσει) 

αἀποδωσεται ς4,) ς. -- δ ΑτδΌ. 1. ἃ. τὰ λύτρα) γεν βοπονα 
οὐτὴ ἀτουϊο ΑἸὰΡ. Σ. 2. απὸ] αἀποδωσει απὸ ς 5. πράσεως} 
κτήσεως ξή4ῳ 7ς. ἔς τιᾶγρρ Χ. 1 ρῖ, κατασχέσεως οχρεπιμηῖ 
Ἀπῃ. τ. αἱΐφις. Αγηιν, Ἐά, 

11. Ἐὲᾶδν δὲ) ,. δὲ 129. δῖαν. Οῖτος. Οεοζρ. 
αἰίαυς. Ατπτῇ. Ἐδ. ὁλιγ.} κατ᾽ 9λιγ. ξ9. καταλειφϑ} «11. 

φιφά μὲ Αττὰ. σ᾿ αἰΐαυο. Ασαι. Εά. ἀπὸ τῶν ἔτ.) α τῶν ἐτῶν 72. 

α΄ Ὁτηπΐδ 10) 108, 118. “ἢ ἀντὼν .9ς.  ἀείμεε Αττὰ. 1. αἰϊχυς, 

εἰ Αὶ Ατηι. 1. 

ρο 3 ἰοι 

Ὅτι ἐμοὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἰχέται εἰσὶν, πταῖδές μα ὅτοί εἰσιν, ὃς ἐξήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπ]δ. 

Αχπι. Εή. εἰς} ἕως εἰς 19) 72, 75. 76, 8.2. τού, τοβ, 118, 1142 
ἕως ἐχρεϊηυπὶ Αγ). 1. δἰΐφυς. Απη. Εά. εἰς τὸν ἐνιαυτ.} τοῦ 
ἐνιαύζου, αὐ νἱάεϊιγ, πη εἰξ ἱμοεῖυπι, 72. καὶ] α ξ8, ζ9, 72- 
Απι. 1. συλλογιεῖται] σνλλογιειτε Ν]]. αὐτῷ] ἑαυτῷ εχ- 
Ρείπιαης (ας) Αἰτη. 1. αἰἴφις Ατιὰ. Ἐά. τὰ ἔτη) τὴν αἱρεσιρ 
ἐχρηιπῖς Απη. 1. 

1.111. Καὶ] α ς4, 75. τὰ λύτρα αὐτῷ} ἢὶο ρίεης ἀϊπίπρυϊς 
(δῖ. Νίς. γερηδομερι 3. ΑΥδΌ. 1, 2. ὡς] ος ΙΝ. εἰ υἱ Αταῦ. 

τ 8. μισϑωτός} μισϑωΐον «4. ἢΐς που αἰδίπριμης ρίεμε Οδτς 
Νὶς. Αγὐδρ. 1:. 2. ἐνιαυτὸν ἐξ ἐγιαυ].} εἐνιαυτος εξ ἐνιαυτ. 11’ 
ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαντ. (δἀ ἐνιαυτὸν ἴῃ ομγαές. πιίποῦς, ΑἸοχ. 
αππη δίιδν. Μοίᾳ. ἔφα!) το δῖαν. μετ᾽ αὐτῷ μέϊχ σου 

120. εἰ} εἰ ποθ Αταῦ. 1. 2. 3. Οὔδοσρ. Ασπ). σ. αἰϊίφυς. Αὐτ 
Ἑάὰ. ἐ καΐατεν. ὅζε.} ου κατὰτεθισεις δίς. 111. 

[οὰ καϊατενεῖς ἱπ οἰαγαές. πιίπογε, Αἰδχ. 

τιᾶῖσο Χ. 1ἰρ οὐ ταιδευσεις τηᾶῦρο ὃς. 
μοχίϑω πιᾶγρο Ῥγπιὰ ππᾶπι 130. ορργίπιας δίαν. Οἰἶτος. ἐν] α 32: 
(δι. Νίς. τῷ μόχϑ.] α τῷ ΙΝ, Χ, “6,..18, 36. τό, 64. 73) 775 
82, ὃς, 148, 129. (πρὶ. [Δρί. ἐνώπ. σε} εοὐαπὶ ἤοισέπο (ἔς, 
χὺ ΡΓῸ σου τῆλε ἰεσεδαῖιγ) Ατηιεπὶ Οοαά. αἰίαι!. Αἰτῃς Ἐκ 

αὐ ηππὸ 1 

5 κχταῖενεῖς ὅζο. 

τσαιδευσεις. κα]εργασεις 
κ ταιδεύσεις αὐΐον εν 

11ν. ἜἘδν δέ] α δὲ θαν. Οἴἶτογ. Οεοις. λυτρῶτ.} λυτρω 

σεται ςξ8. λυτρωσηΐαι ς9, 72. -Ἐ ἐδδεπα ῥχῖτμα πιδπὺϑ ἐσίγα 1Ἰηδᾶπι 
Ατη,. 1. κατὰ] μέϊα 111, τοϑ, 118. κατὰ ἴῃ οἰἠπηιθι πηοτγα 
ΑἸοχ. ταῦτα] τα αὐα 71. τὰ λυτρὰ ςξ. ὅσος ἐχενιρζαν -ΑἸτηςηῖ 

Οοάά. ἀἰίφυ!. Αἰτῃ. Ἑά. ἐξελεύσ.) καὶ εζελευσ. Χ, τό, ι8, 32, 
53, τ6, 64, 73) 745. 765 775 82, τούς 129, 130, 151, 124. (ὈΠΙΡΕ 

ΑΙ4. Εἰρί, δι. Νὶς. φεργεάίαικν 85ιλν. Οἴἶτον. ἔτει!) ἐπὶ (ἢςς 

ταεηθοίε) ς4. ἐνιαυτῷ ΑἸά. ΑἸεχ. τῆς αφίσ.} -ἰ- αὖον ς4, 6 ῳ, 

)ς. αὐτὸς} κα 64, 129. τοαιδιχ} τέχνα 19, 108, 118. 
1,. οἱ υἱοὶ] κα οἱ ιό6. - ἀὶ ϑῖαν. Οἴτον. οἰχέται εἰσὶν} 

λῇς. ἃ εἰσὶν ΙΝ, ΝΙΙ, Χ, ΧΙ, τό, 18, 19. 29, 30, 32) 525) 53) ς(.) ζό, 

ξὃ, 99) 64, 71») 72) 735) 74» 75ν 76ν 77» 82, 84, τού, 1οβ, 118, 120, 
130, 121) 134. (πρὶ. ΑΙά. Αἰοχ. Γρί, δι, Νίὶς. Τ τ. Οεοτρ. 

παῖδές) εἰ Α]ε1- ΑγαῸ. 1.2. μου] μοι 64. ἅτοί εἰσιν] ἐισιν ουτοι 

19, 1ο8, 118. μωμ, ἀὶ ὅς. (ορῖ. α υτυπηαυς Αὐτὰ. 1. αἰθαυς. 
Ασα. Εά. ὅτοι)} α ς8. σεοῖσ. “Ὁ Ργαιωξκίυης ΓΝ. ΑἸεχ. αυ- 
τοι τό, ς2, 64, 73) 77. 8ς. 128, 1320, 121. ΑΙΩ, (αῖ. ΝΙς. ἐξζη- 

ψαγ.} εἰ εὐμκὶ Διτηςεοὶ Οοὐά. αἰϊᾳυὶ. ἐξήγ. ἐκ γῆς Αἰγ.} ἐκ γης 

Αἰγ. ἐξηγ. )γ6. ἐκ γῆς Αἰγ.} ἐξ Αἰγ. τό,.30, ς2, ς3, 56, 53) 77» 
82, 8ς, 128, 130, 131. ἐπ δεγγα “Ἐν γρίζογωπ Ἄττα. τ. αἰαας. Αττῃ. 

Ἑά. - ἐγω υριος ο Θεὸς υὑμων ς9. Αἰεχ. -Ὁ ερο μια ονεῖπες ἤεες 

φοβνν Θεοῦ. Αὐτῃ. τ. ας ἴῃ 8}115 Ἔχει ρίλυ 8 μΑροπῖιγ δὰ 1αΐ- 
ἄυτη- δ εαυση 8 ΟΔΡ113. 

Ι. ᾿Εγὼ Κύρ. ὁ Θεοὺς ὑμ.} α Κύρ. ΟἸγγῖ. νἱ, 3321... οαιηΐδ ϑίαν, 

Οὐἶτος. 8] φπομίαπι ὑχῖπιο, [εὰ ποὶ Ἔχ ΟΟΥτ. Ὀτίγηε ππιδηυς, ΑἼπι. 1. 
ποιήσετε) ποιήσεται ς. αὐτοῖς) ΑΝ, 92, ς3, τό, 82, 128. 
Το. Οορί. Απτῃ. σ᾿ αἰΐψις Ατηι. Εὰ. υποὶβ ἱποϊιάϊς ΑἸεχ. εαυ- 

τοις Χ, τό, 18, 30, ς4, 54) 73) 74» 75» 77» 84. 10, τοβϑ, 118, 131, 
134. 1ἱρί, δι. Νῖς, διαν. Θεοῦ. χειροποίητα) “ειβοποιῆτον 
195, 54, 75, 1τοϑ, 1:8. απατᾶς ταῦῖσο Χ. Τ1ἰρί. ἑπαρίπες ργρταῖας 

δίαν. Οὗτος. ἀεί ρῥγαηντας, οὰ υποὶθ ἱποϊυΐαπι), δίαν. Νοίᾳ. 
ἐδὲ 157 σώ Αὐτὰ. 1. αἰΐψις. Αστῃ. Ἑά, γλυπῖα] γλυπῆον ΙΝ, 
ΧΙ, το, ζ4, ςζ, ς8, 7ζ, τοϑ, 11:8. Τεῖ. εἰ ἧς ἴῃ οδάγαέξ. σηϊποιε 

ΑἸεχ, δὲ α' -τ δὲ 3.] Λ 8] τετιτ. εἰ 406: 1ἷ5 ἰητειδοοης 7. κή- 
ληὴν] -Ἐ Ἰαρίάεαπι ᾿ορ. ὑμῖν 25} ἑαυτοῖς Ἔχρτίπς διαν. Μοίᾳ.- 
α Ὅροι. λίϑον σκοπ.} λιϑοσχοπον ΨῚ], το) 72. σκοπὸν} 

50. 

δίς 

2 

53: 
54. 

55. 
ΚΕΦ, 
ΧΧΎΙ, 
ΤῊΝ 



κεῷ. Χχνυΐ-. 

- 

χα": 

ὧι Ὁ ὦ.) 

Θὶ 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν. 
ΩΝ ὩΣ να χκ.-- 

ςήσετε ὑμῖν, δὲ λίϑον σχοχὸν ϑήσετε ἐν τῇ γῇ ὑμῶν προσχυνῆσαι αὐτῷ" ἐγώ εἶμι, Κύριος δ δοονξα 

Θεὸς ὑμῶν. Τὰ σάβξατᾷ μου μου φυλάξεσθε, χαὶ ἀπὸ τῶν ἀγίων μὲ φοξηϑήσεσσϑε, ἐγὼ εἶμι: Κύ- 
δ 0ς. Ἐᾶν τοῖς προστάγμασί μ8 “πορεύησθε, χαὶ τὰς ἐγτολάς μου φυλάσσησϑε, χαὶ ποιήσητε 

. αὐτάς, Καὶ δώσω τὸν ὑετὸν ὑμῖν ἐν χαιρῷ αὐτῷ, χαὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, καὶ τὰ 
᾽;ὔ φρο 4 » ’ ᾿, ἈΝ 9 50 ᾿ ’΄ ς}ῥ ρ ε ς ᾿" Ν δ 

. ζύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει τὸν χάρπον αὐτῶν" Και χαταληψεται ὑμῖν ο ἀλοητὸς Τὸν τΤρυγήτον, 
Ν 4 Ν ΄ Ἁ ’ δ, ’ ν Μ», ς Ὁ 2 ΄ Ν, 

χαὶ ὁ τρυγητὸς χαταλήψεται τὸν σπόρον' χαὶ φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμῶν εἰς πλησμονήν" χαὶ χα- 

,. τοιχήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν, χαὶ πόλεμος ἃ διελεύσεται δια τῆς γῆς ὑμῶν, Καὶ 
δώσω εἰρήνην ἐν τῇ γῆ ὑμῶν’ χαὶ χοιμηϑήσεσϑε, χαὶ ἐχ ἕςαι ὑμᾶς ὁ ἐχφοδῶν' χαὶ ἀπολῶ θηρία 

πονηρὰ ἐκ τῆς γῆς ὑμὼν. 
μο πππτπ -ΞΞὴὰΝΜΠ  π΄π--- βΦ 

Καὶ διώξεσϑε τὰς ἐχϑρὰς ὑμῶν, χαὶ πσεσδνται ἐγαντίον ὑμῶν φόνω. 

Καὶ διώξονται ἐξ ὑμῶν πέντε ἑκατὸν, χαὶ ἑχατὸν ὑμῶν διώξονται μυριάδας" χαὶ πεσοῦνται οἱ 

ὑμᾶς, καὶ ςήσω τὴν διαϑήχην μου μεθ᾽ ὑμῶν. 

και Τορι. ἐκ ἤχπανι δῖαν. οί.  δήσετε) ῥησετε Χ, τό, 18. 
19, 329) 73» 77» θζν τοῦ, 1τ18, 130, 131. (οπρ!. [ἱρί. (κι. Νὶς. 

δίαν, -Ὃ τονῤίμαει ἐρᾶὲ δῖαν. Οἴἶζοχ. ροσκ. αὐτ.}., Τεπ. 

προσκυνῆσαι) τοῦ τς :7χ. 52. αὐτῷ} αντου (ἔς) 19. αντον [Υ͂, 
ς8, 7, 8... τούς τ08, 118, 134. ον πιᾶγγο ((ο]. υἱ ἰεχετεῖυν αὐτον) 

με πᾶ ΠΙΆΠΙΙ 130. ἐγώ 25} φιρπίανν εγο Ατγαὺ. 1. ἃ. Ονοιγ. 
εἰμι} αἷν, Χ, τό, 18, το» 30, 32, ς3ν 56, 64. 73ν 77» 829 8) 108, 

118, 128, 129, 130, 13}1. Οοιῃρὶ. {ἱρί, (δῖ. Νὶς. Τεπ. μης 5 ἰη- 

εἰμμϊε ΑἸεχ. ὑμῶν υἱῖ.} ἡμῶν πιεηθοίς ξ0, 7ς. 
11. Ἴὰ σαξς.) ε΄ ρεχημίος Αππη. 1. φυλαξισϑὲε) φυλαξ- 

ασϑι το. φυλαζιτι ΧΙ. φοφηϑνσισϑι}) φυλαξισῶιε (ἢς) 72. 
ἐγώ εἰμι Κυρ.) α ἴ, 108, 1:1. ἐγώ) φνον αν ἐ)ὸ Αταῦ. 1. 4. 

ὐτοεζ. Απηει (οὐ. αἰἰᾳυ!. Ἀπ. Εά. εἰ..}  Χ, τό, 30, 32, 
ς:.) (6, ὅ4. 73» 77. 82) 128, 120, 130, 111. (οί. [μρί. (δι, Νς. 
υποὶδ ἱπεϊυς ΑἸεχ. Κυρ.)  οΘεος 72. - ο Θεὸς ὑμῶν 74» 
.θ, 84. τού, 13... (ορῖ. Δαν. 3. 

[1. Ἐν) «  (ορι. τοῖς τροσταγμ.} ἐν τ. τροσῖ. 11, 
ς1, (9» 74. 75. 84. 1ού, 134. (οασιρί. (ὐὖντ. ΑἹ. ἴ, ρας πειπιᾶ,) 220. 

Ῥκονίς. ᾿ὶ, 4:ς. Αυς. δίαν. Μοίᾳ. ρεαπιττς ἐν ἰὼ οδαγαέϊ, πλϊπουα 
Αἰεχ. Λεκπάππι τυσπεία!α Αττῃ. τ. αἰΐΐφυε. ΑἸτη. ΕΔ. πορεύησϑε) 
Ψορευισϑε (0, )ς. Απὔοςῃ. ἴῃ Βιοίοι, ΡΡ. νοΐ. ͵. 1114. πορευσησϑὲ 

18, 28, (2, ςς, 72, 73ν 74. 77ν 84. 1317 134. (δῖ. Νίς. Απῃ. 1. 
αἰΐϊφυς. Απη. Ἑά. ἤς εχ οοῖτ, 16. φυλασσησϑὲε) φνλασσητι 
1οϑ, 118. φυλαξνσϑε 12, 72, 27. (οπρί. ογτ. Α].1. ς. φυλαξητε 
43, (4, 110. Αγ. τι. δίίᾳυς. Απι. Εά. φυλαξειται (Ης) )ς. φυ- 

λαξισϑε Απιίος, 1. ς. ποιήσητε) ποιῆτε 19, 72. ποιήσετε τού. 
αὐτας) αὐτά Ἰραπιείς. Ἰ. ς. α Οεοῖζ. 

Ιν. Καὶ 15) ΑΝ, ς3, 72, τοῦ, 118. Παπιδίς. Ὁ, 4ςς. Οφοις. 
Ἀπ. 1. δἰ φυς. Απῃ. Εα. ϑωσὼ) -ἰ ὑμῖν γ4, 84, 134. -Ἐ το- 

ῥὲ: Ὠὲς, Ἰίοεῖ ἤδεὶαι εχ τερεῦτο μαῦςαι, (ἰσορ. τὸν ὑετὸν] χειμωνας 
τᾶταο Χ, 1,|ρ΄, τοὺς χειμωνας Ὠιᾶγφο ὃς, εἰ ρμήπιδ πιδῆυ 130. 

“Ἑ μου Ῥεημιίς. 1. ς. ᾿ ὑμ. ἐν καιφ. αὐτ.} ἐν καιρ. αὐτ' νυμ. θκ- 
πιλίς. 1. ς. ὑμῖν) υμῶν 74, 84) τού. Ατδῦ. 1. 2.3. παιρῳ] 
τῷ καιρ. ΑἸά. Ογτ. ΑἹ. ἃ, ματῖς ρείπιδ, 220. δωσε.) δωσὴ 114. 
τὰ γωνήμ.) τὰ γίνημ. Χ, 9, 130, 131, 134. ΑΙά, Αἰεχ. 1ἡρῖ, 
Οεοτξ. ,2ηνὄμνπι ςυπὶ ἃηϊουΐο δἷδν. Οἰϊγος. ξυλα) ξνλινα Ν, 

δινδρα ταγρο Χ. ρΏ. τῶν τπιδ.} τὰ τιδις 1]. Ηείνεδ, -Ἐ αὖ- 
ϑω- τῶν ς. α Δάϊπιληι, λρ. Αὐξ. αἰποδωσ.} δωσε! Κ΄, )ς. 

σουσιν ςς. αποδωσωσι ς3. α Ααϊπιληῖ. ἀρ. Αὐυξ, τὸν χαρπ.) 

τῶν καρπὼν 75. 
ν. Καὶ 1. α 74. Απη. 1. δἰϊᾳυε. Αγπα. Ἐά. ὑμῖν 1} 

α Ἀμμ}. 3. υρβτίαν Ἀπη.. τ. εἰῆφυς. Απῃ. ΕΔ. «ο; (ἢς) δίαν. Οἱ- 
τ Ὰ κατ. ὑμ. ὁ ἀλοῆτ. τὸν τρυγΎ.} αἤεφνεινν φοἱκαίενεία ἐγίνασαπε 
οὐβιαπε Αταῦ. τ. 2. οἰκάενὶα “νθὶ πρβῥα: (πκοεάεξαι Δἀϊπιλοῖ. ἀρ. 

Αυφ. ὁ ἀἁλοητὸς) ὁ ἁμητος Αἰεχ. δίῖίφυς δδης ἰεξιίοηεια -ἔ- ἴῃ 

τοκῖυ, (δὰ νηςὶς ἰηςυλπι, δίαν. Μοίᾳ. τὸν τρυγ.---χατᾳλήψ. 4} 
α ἢξς εἴ ᾳυκ ἰϊ5 ἰηϊεκοςης Ὠαηνδίς. ἱἱ, 4 ς ς. καὶ 2] (ά 58ιαν. 
Οἶιος. ὁ τρξυγ. καταλ. τὸν σπ.]. μαιϊο αδέφκοιαγ οἰπδεπείαπε 
φοήναιε ΑΙΔΌ. τ. 2. (πιὶο οἱκαειαεὶ: Δ ἀϊηγδοῖ. ρΡ. Αὺρ. τὸν σπό- 
ρ.ν)] “γυδίμα (αροαὶε ςατα ἀυοῦυς ἀπ ςυ}9 δλν. Οἰἶτος. ἐν ,αρίωις 
Απτι. 1. δἰΐᾳυς. Αγαι. Εά. ἄοτον) καρπὸν 82. κατοικήσετε) 
κατοιχησήτε 18. μετὰ ἀσφ.] αὐΐγες ραυοε Απη. τ. αἰύαιε. 
Απη. Ἑὰ. ἐπὶ τῆς γῆς] ἔπι τὴν γὴν 72. ἔν τῇ γῆ ζ4. - τῆς. 
γῆς ὑμ. τ'πττῇ γὴ ὑμ. ἰῃὰ οοιῃ. 6} αἰϊεγαῖγα οἴ αυδὲ ἐ8 ἱπεεήδοερι 
Ὠαγορίς.}, ς. ὑμῶν 25} υμιν ΥἹ1. ως, ((δὰ ἐοτίδῃ εἴπποες ἰἰδγασ) 

. ἐχϑροὶ ὑμῶν ἐναντίον ὑμῶν μαχαίρᾳ. Καὶ ἐπιδλέψω ἐφ᾽ ὑμᾶς, χαὶ αὐξανῶ ὑμᾶς, χαὶ πτληϑυνῶ 
Καὶ φάγεσϑε παλαιὰ χαὶ ππαλαιὰ “παλαιῶν, 

---- «--- απ παρὸ 

νεΐας λα απιξηυπι ΠΙΆΓΚΟ τείετι καὶ δωδὼ εἰβηνὴν ΕΥ τὴ Ὑὴ ὑμὼων (ὅ. 
ὑμῶν χ᾽ -οὐμῶν υἱ:.]. ροϊιεπτυπι εἴ 405 115 ἰηϊει]ςεης 19, ς3» 54) 
9, 74) γζν 76, 82, 84, τοῦ, τοβ, 1:8, 128, 129, ΄ς. (οπιρὶ. 

Αγαῦ. 1. 2. 3. πη. 1. δἰβαᾳυς. Απῃ. Εά, πόλιεμ.} ὁ τόλιμ. 

Ογι. Αἱ. ἱ, ραπῖς ργϊπᾶ, 220. διὰ τῆ; γῆς) ἐπὶ τὴν γὴν 72. ἐπι 
τῆς γῆς ἰπ ἴοχῖι, (τἀ δια τῆς γης πιᾶγρο, ς8. 

ΝΙ. Καὶ ϑώσω ἐν ἐν τ᾿ γι ὑμ.} αὶ ἐπ ἴοχῖυ, ἰςὰ δεῖ παᾶγρο 
(ᾳφυδηφυαπι δά ὑμῶν 2“ ἴῃ φοιῃ. ς πιᾶὶς γε λα) ς-3. δώσω) δὼ (ἢ) 
τού. ἐν τῇ γ5) ἐπὶ τῆς γῆς [Δ΄, 75. δ ἐμανο ΒΡ 

ὀεί αι πὸν γεγυσάοί ἴκ ἸΊωτὰ υοβηήπ Ατῶν. 1. αἰφις. Ατπτη. Ἐά. 

ὑμ. ὁ ἐκφοϑ.) ο ἐχφοῦ. υμ. ΝῚ], τῷ, 72, 73» εἶτα γε. ΑἹ. 1, ρμασῖε 
Ῥτίπιδ, 210. ϑἷαν. Οἴἴγος. Ασι. 1. δἰψις. Διτῃ. ΕἘὰ. “Ἡ ρεπμ είς, 
(εὰ ὥφῃυπι ἤπαϊὶς ἤθη ἀρραγεῖ, ΓΝ. “νι ῥσαἌπυῖος αύοσυς, {πὰ ρΡοίξ 

ὑμᾶς ἀφπυπὶ ἤραϊς βροωϊ, Αἰεχ. α ὁ ᾿απιδῖ. ᾿ἱ, 4ςς. ἀπολω) 
χαταπκανσὼω τιᾶγρο Χ, ὃς, εἰ μεπιδ τηᾶηυ 130. [εἰρύ. ϑυηρία πος 

4) τα 3. τὰ ὅον. ζ4. 7.2 73. 765, τού, 134. 9. τα τον. 84. 
Φ»επόα ἐκ ϊκανα Δαϊτηλῃῖ. 4Ρ. Αυζ. ἐχ] ὡπο ΝῚΪ, ς8, 9, γώ. 
ἐκ τῆς γ. ὑμ.}α Ατῦ. 1. 2 ὑμῶν υἱϊ.} “ Ρεασπιαπε ἵν. 

ΑἸεχ. “ἢ καὶ πόλεμος α διελενσεται δὲ.» τὴς γῆς ὑμῶν ἱΝΔ ΝΊ]Ι, Χ, 

τό, 18, λον 30) 32, ξζν ς6, (9, 64, 72, 73. 77». 83, 8ς, 130. 131. 

Οὐοπιρὶ. ΑΙα, Αἰεχ. 1ἱρί. ἕδς, Νίο. Αγδῦ. 3. δίαν. ἱποσυβ ἰῃ 
(Αι. Ννὶς. ᾿ιαθεὶ ελύεπι πιᾶῦγο 11. -Ὁ δδάςσπῃ, (πὰ υποὶς ἱποϊυία, 
Οεοις. ρομφαία (τείετεη, δὰ τρολεμος) πιᾶγρο Χ, 8ς, εἴ μεπιᾶ πιδηι 
130. {ιὶῥ0(. ὑμῶν υἱκ.-οὐμῶν 1 ἰπ σοῦ. 2] α ροϊξγεπλιπι οἱ 4υῶὲ 
Ηὶ. ἱπιεδοευῖ 64. Ὠευναίς. ]. ς. 

Δ11. Καὶ διωξ.} α (Ως) Ατοῦ. 1.2. διώξεσϑε) διωξετε ΝΠ], 
ς49. 72, 73, τοϑ, 118. Οοπιρί. εχδιωξεσϑὲ 32. ἐναντίον) ἐνὼ- 

πιοὸν 16, 18, 29, 30, 32) 2, 43, ζ4, ξς» 04, 73, 245) 7.» 76, 77», 82» 
84. τού, 129, 130, 131, 134. (οπρὶ. Αἰά, 1ἰρῦ, κι. Νίς. ἢ α- 

πιαίς. ὁ, 4(ςς.  ῴ ΑΦφόνῳ) φοξω ςς. φοδω φονου ς3. ἐν φονὼω 10, 
1οϑ, 118. (ὐοιπρί. ἐν φοξω 129. εἰς ρομφαιαν τιδῖρὸ Χ, ὃς. 1ἱρί, 
ἐκ βομφαια τῆλῖρο ργιπηδ αἰδυ 130. ἐν φίαϊΝο Αὐξ. Οεογᾷ. 

Ν11. ἐξ ὑμ.1, ἐξ ΤἩλαπιδίς. ἱϊ, ἃς ς. παυϊσζαπὶ ἀσποίσετε νἱἀείως 
Ἡείνο, πίντε) πεντήχοντα (4) 76. Ηείγςἢ, ἑκατ.} επ- 

ἡμπε φαίαφκαξίαια ἨεΐίγοΒ. ὑμῶν 2] εξ υμ. (4) 74) 74, 84) τού, 
108, 134. (οπιρὶ. Δυξ. Απη. 1. αἰϊΐϊᾳυε. Απη. Εά. ἐξ ργωπιηϊτᾶς 
ἧῃ, Ουδιβῶ. τηΐϊροσε ΑἹοχ. διώξ. μυρ.] μινρ. διωξ. ΙΝ. διωξον- 

ται) διωξουσι Ἰλαπιλίς. ἰἱ, 455. μυριαδας} μυριαδχ ΙΝ. 8[ᾶν. 
Οἴξος. ἐχϑρ. ὑμῶν) α ὑμῶν Ατπ). 1. ἐναντίον} ἐνωπιον τό, 

18, 29, 3λ) 52) 54, τύ, 64, 73, 745 75» 76, 77, 825) 84, ὃς, τού, 128, 
120. 130, 131, 124. οιηρί. Αἰά. 1 ρ΄, δι. Νῖς. αιηλίς. ]. ς-. 

ὑμῶν υἱἱ.} ,Χ 16,131. μαχαίρᾳ} ἐὰ ἰαάϊο Αυς. 
ΙΧ. ἐπιδλέψω ἐφ᾽ ὑμ.} ενιλατενσὼ ὑμῖν πιᾶγρο Χ. ἐνιλατεύσω 

ὑμῖν (ἢς) πιαγροὸ 1ἰρΡί. ἐπιδλ. ἐφ᾽ ὑμ.] ἐπιδλ. ἐφ᾽ υμ. καὶ εὐλογήσω 
ὑμᾶς 19, 48, 9, 780 128. ΑἸά, δῖαν. σεκπίανε, εἰ ῥεπεαάϊοανε τοι 

Αἀὐϊηγδηϊ. ΔΡ. Αὺξφ. ἐΦ᾽} εἰς 74,.84) τού, 134. α ἈὉδαιαίς. ἢ, 4 ς- 
αὐξανὼ] γονοποιησω πῶχο Χ. ρ΄, αὐξήσω Ἰραπιδίς.]. ς. αὐξ. 

ἐμ. καὶ τληϑ. ὑμ.} σιμίηρίίεαδο τον εἰ ἀγῥοκπανε τος Αἀϊπιδηῖ. ἀρ. 

Αυς. ὑμᾶς 2} 4. 129. Απῃ. 1. ὑμᾶς λ΄ --μας 39] α αἱ- 

ἴεγα. εἴ 408 ἰὶς ἰαξετίαςεης Ὠαπιλίς. 1. ς. Απππεηὶ (οαά. αἰϊφυϊ. Αγπι. 
ΕΑ. ὑμᾶς 3.) 4 τοί. διαθήκην} σρηξιν πιλγρο Χ. ΙΔρί, 
ῬΓΟΡΑΌΜΜμοτν οοπ)ιοὶς φηρίξω δομδείςηθογγίυ8, εἰ δά ςήσω τείετῖ, με 

μ65 ὑμ.} μοὺ προς υμῶς 55. υμιν τληζυπὶ 19, 108, 118. 
ΙΧ. Καὶ 1 α Δάϊπιλης. ἃὁρ. Αὐς. Απιῦτ. παλαιὰ. 1] 

κα» Ῥῥυαιλκῖς ἡ. ,α Οοπιρὶ. παλαιὰ καὶ] κα 19) 53) 48, 118, 

Μέἐν ν΄ ᾿ς 



λΛλΕΥΙΤΊΙΚΟ Ν. 

λαύς. 

ΚΕΦ. Χχνὶ, 
χαὶ 'παλαιὰ ἐχ προσώπου γέων ἐξοίσετέ. Καὶ ϑήσω τὴν δχηνῆν μοὺ ἐν ὑμῖν, χαὶ βδελύξεταὶ 1. 

ἡ Ψυχή μου ὑμᾶς, Καὶ ἐμπεριπατήσω ἐγ ὑμῖν" χαὶ ἔσομαι, ἡμῶν Θεὸς, χαὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι 
Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὃ ἐξαγαγων ὑμᾶς ἐκ γῆ: Αἰγύπου, ὅ ὄγτῶν ὑμῶν δόλων" 

χαὶ συνέτριψα τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγᾷ ὑμῶν, χαὶ ἤγαγον ὑμᾶς μετὰ παῤῥησίας. Ἐὰν δὲ μὴ ὑπα- 
χὅσητέ βου, μηδὲ ποιήσητε τὰ προστάγματά μ8 ταῦτα, ̓ Αλλαᾶ' ἀπειϑήσητε αὐτοῖς, καὶ τοῖς 

κρίμασί μου προσοχϑίση ἡ ψυχὴ ὑμῶν, ὥςε ὑμᾶς μὴ ποιεῖν “Πάσας τὰς ἐντολάς Μ8, ὥς: διασ- 

χεδάσαι τὴν διαϑήχην μου, Καὶ ἐγὼ “ποιήσω ὅτως ὑμῖγν' χαὶ ἐπιςήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν ἀπορίαν, ΤῊ 
τε Ψώραν, χαὶ τὸν ἵκτερα σφακελίζοντα τοὺς ὀφθαλμὸς ὑμῶν, χαὶ τὴν Ψυχὴν ὑμῶν ἐχτήκουσαν" 

χαὶ σπερεῖτε διαχενῆς τὰ σπέρματα ὑμῶν, χαὶ ἔδονται οἱ ὑπενανξίοι ὑμῶν. Καὶ ἐπιςήσῳ τὸ 

πρύσωπόν με ἐφ᾽ ὑμᾶς, χαὶ πεσεῖσϑε ἐναντίον τῶὐ ἐχϑρῶν ὑμῶν, χαὶ διώξογϊαι ὑμᾶς. οἱ μισϑγ]ὲς 

ὑμᾶς, καὶ φεύξεσθε ὀδενὸς διώκοντος ὑμᾶς. 

129. Αἀϊπιδηῖ. αρ. Αὐρ. Απιδτ. Ἠείγο. Αταῦ. 3. ἃ καὶ τ6. 
 υἱήίφυς ργαπϑῖς ΑἸοχ. παλαιὰ πάλαιῶν] ἰητες [48 νοςεϑ 
ΟΠ8 Ὅτεν!8 νοχ ΗΠ εγδία, οἵ ἐραϊίυπι τε φυτοῦ νδουυτι, )ς. σα- 
λαιὰ 49] νεἰκς Αὐϊπιαπῖ. ἀρ. Αὐζ. αλαιῶν] α ΑἸΆΡ. 32. 
παλαιὰ “} , παλαιὰ 53: ἀλλὰ καὶ παλ. ῬὨΪο ἰ, 1,8. δ᾽ νεῖν: 
Λάἀϊπηδηῖ. 8Ρ. Αυρ. ἐκ προσώπ.} εκ τροσωπων 16. απὸ τρο- 

σώπου Βαΐ. ἴϊ, τοό. «πε Αἀϊπιαπῖ, 8ρ. Ἄυςξ. γέων) γεου τοῦ. 
Δάϊπιδηϊ. ἃΡ. Δυς. 

ΧΙ. ϑύήσω] ξσησὼω 19, 745 7.) 769, 84, τού, τοβ, 118, 134. ϑῖαν. 
Ἀπ. σ. αἰϊΐαυς. Αὐπλ. Εά. εοοηβίπαπι Ἡείγςἢ. σκηγῆν] δια ϑὴ- 
χὴν ΤΙ, 20. ζ τ), 71) 7ζ.- ΑἸΙάὰ, ΑἸεχ. Ἰθαπιδίς. ᾿ἷ, 4ς 5. δῖαν. Μοίᾳ. 
ἐν ὑμ.} μεϑ᾽ ὑμὼν 82. Ηείγοῆ. ὑμῖν-οὐμᾶς} α ροϊεεπιιπι εἴ 
4125 116 ἱπιεηαςοης (πὶ ροπυπὶ ΡοΙξ 12 φοπιπιᾶ) τό, 77. δ βδελ.} 
ουκ ἀπομῆχννιει τηᾶτρο Χ. ὑμᾶς] υὑμιν (Π5)3.. ὑμαὰς--οὐμὶν 15 
ἴῃ σοι. 12} α Ροϊεμγιπι οἴ 408 115 ἰπιεδοεπὶ 131. 

ΧΙΙ. Καὶ ἐμπεριπ. ἐν ὑμ.Ἶ α ᾿ς 131. καὶ π᾿ εἰν. 10, τοβ, ῬΗΐο ἱ, 
618,643.69:1. εἰ ἐρο δις. Οφοῖγ. ἔσομαι] ἐσωμαι )ς. “Ἐξρο Οεογρ. 
ὑμῶν] υμιν ός. Απιίοομ. ἴῃ ΒΙ ]ΠοΙη. ΡΡ. νοἱ. ἱ, 1214. Αγδῦ. 3. δ[αν. 
υμῖν ρεΐπιο, [ϑἀ πιιῆς ὑμῶν εχ οοιτ. ΗΠ]. ἐν ὑμῖν ΡΟ 1, 691, (δὰ Ὁ18 
δδὲ ας αι. καὶ ὑμεῖς} δὲ εἰΐαπι τον Οορ. μι] μὲ 11. Αἰεχ. 
λαός] εἰς λαὸν 19) 32, 1οϑ, 118. Οὐπιρί. ϑ8ιαν. Οἴἶιος. Οϑοῖς. 
ἃ ὲς (φια 'π ἤιο ἰοοὸ οπιεγαῖ) «αν ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν 131. 
Ῥοττο, ποιδπάνηι εξ δὰ πος φοπηιτᾶ, φυοά νετῦα, ποΩ τῶν ὁ, (εὰ Ἀρο- 
βοὶ, 2 Οσηΐηιδ. νἱ, 16, (αῖ. ἰνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἱμπεριπατήσω, καὶ 

ἴσομαι αὐτῶν Θεός" καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός, οἰϊεπξ οὐπὶ 1115 πγυΐ- 
εἰς Ιγε. 471. Οτἷς. ἰὰ, 129, δἰἴδ1. Ἀγ. τὴ Οαϊ. ΝΙς. Αἰβδη. ἰοίά, 
υΐ ἴῃ ΡΠ; 19ζ) 200, 40. ΤΠεοάοτεῖ. Ηΐ, 321. ν, 31. ΗἾἿς ἴδηις 

ἀς αἰ ετεπῆϊβ ἐοπιδι, υἱροῖς δΌ Αροΐϊοϊοο ἰδχίι, ἤξαιε αυΐοτι ϑορίιδ- 
εἰηία-ν γαῖ", Πἰεπιιδ. 

ΧΙΠῚ, Ἐγώ) 4 φιοπίαπε ἐζο Οορῖ. φιοκίαπε ἔσο Ατδῦ. 1. 2. δῖ 

ἐζο Αττι. 1. αἰϊΐφυς. Ασπὶ. Ἑὰ. ε1,..} α ΙΝ, 3, 72) 28, 118. 
ΑΜ. Ομεγῦ, νἱ, 331. ϑ8ιαν. Οἴἶτζορ. Ασιπεηΐ Οοάά. αἰϊφυὶ. Αγα, ἘΔ. 
υποὶδ ἱποϊ ας ΑἸεχ. ἰητοηϊ δαῖι πὶ οἷξ ργπια τηδπι ΑΤΤΉ. τς ὃ 
ἰξαγαγ.} φαὶ εάὐμκὶ Οεοτρ. Ασ. τ. αἰϊδαυς. Αστὰ. Ἑα. ὑμ. 
ἰκ γ. Αἰγ.} ἐκ γ. Αἰγ. ὑμ. ΟἸμγί, 1. ς. ᾿ΑἰγύπἼου]. “5 ς»»- 
εἰογα Αὐτὰ. 1. αἰϊίφυς. Απῃ. Ἐά. ὄντων μι. δούλ.} τοῦ μὴ 
εἰναι αὐτοῖς δουλους πιᾶῦρο ὃς, Χ, εἰ ΡυΪπΔ τη] 130. φινοπίσπ 

Μενυὶ εγαϊδε ΟοοΥρ. φμομίαηι ἐγ αιἰς τος μροὶ Αττηθηΐ Οοαά, αἰϊφυὶ. 
Ἀπῃ. Ἐά. τὸν δισμὸν τοῦ ζυγ.} ζυγον του δεσμον 745) 84, 
134. ζυγον του ζυγου (ἢς) )ς. τῶν δέσμων τα ᾧ. ῥεῖπλο, [δά τὸν ὃ. 
τοῦ ᾧ. εχ οοτζ. τό. υἱπεμΐα Ἰμρὶ δῖαν. Οἴἶτος. Ασηϊ. 1. δίαβο. 
Ατπι. ΕἘά. δεσμὸν] κλοιον ΣρᾶγΓβῸ 8 ς, εἴ ρυπηα πιᾶπὰ 130. ἐὺυ- 
γ5] ραῦδους (ἅς) πβᾶσρὸο Χι. ἤγαγ.] εἰὐπκχὶ ϑῖαν. Οὗτορ. μετὼ 
παῤῥ.] ἐν τταρρησιῶ 32. αγιγαμενους ((ἐς) τηᾶρρὸ Χ. 
ϑίαν. Οἴἶγος. ̓ 
ΣΙΝ. δὲ] .κ Ῥαπιλίς. ἱ,) 4:6. ϑῖαν. Οἰἶζγος, 
ὑπακονσεται γζ. εἰσαμουσητε ς8. ακχουσηφὲ ςΆ. ἸὨαπιαίς, 1, 6. 
μου Χ} μοι ΝῊ. ταῦτα “σανναὰ τ. 74γ.84,) τοῦ, 114. ΑτΥπὶ. 1. 
αἰΐυς. Αγαν. Ἐὰ., ψαντα ταυταὰ πρρΐα (86) γς. λ Τραπιλίς, 1. ς, 
Οορῖ. νὰν. 4. Οδοῖς. 

ΧΥ. ᾿Αλλὰ] εἰ ϑῖαν. Οἴτοχ. ἀπειϑήσητε} απειϑησετε ιϑν, 
74, 75. ἀπειϑειτε ς8, (0, 72. δντιζηγε ᾿ς. οσμίγα ἐνεγ δὶς 8ῖαν. 
Οἴπος. αὐτοῖς] ταντοις (Ες) τό, ς9. "»ἰλὶ ϑῖδν. Οἶτοζ. προσ- 
οχϑ.} τροσοχϑίσει. ςς» 59,457. πσροσοχϑησὴ τό, τού, 130, 131. 
Οἱῖ. Νῖο. Οδεγί, νἱ, 331. μὴ τροσοχϑ. (80) 7. τροροχϑ. ἡ 
ψυχὴ! ᾿ς Ἴχρεπιυπε ἴπ πιπωετο ρίυτ Ατπι, τ. αἰ. Αγπὶ. ἘΔ, 
ὑμᾶς} α ἘΝ, γ1. μποῖς ἱποίπαϊξ ΑἸεχΌ  φηῖν) ᾿σοιησεν ς0. 
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Κα! 

εκ βοιοαιᾳ, 

ε ᾽᾽ : 

υκακδσητε] 

᾿ς κα Α  ε ες, ἢ ’ ᾿ς - 

Καὶ ἐὰν ἕως τότα μὴ ὑπαχδσητέ μου, χαὶ πρροσ- 

τάδ. Τὰς ἰντ. ταντα τά προστάγματα ς-Ξ-. ὥρε 2] καὶ )ς. 
ἈΑστυ. 1. δἰΐφυς Αππ. Ἐα. -Ἑ υμας ς4. εἰ κι δῖαν. Οἴἶτοσ. δια- 

σχεδ.} -Ὁ υμας ΙΝ, ΝἼΙ, Χ, τό, τ8, 32, ζ4., ς1» 6, ς8, ς9, 64, γλς 
74. 76, 77. 82, ὃς, τού, τοϑ, Ἢ 18, 128, 1209, 131) 134. (Ομ. 

τἰρῖ. δι. Νὶς. -Ἐ ἰάεπι ἱπ σμάγαές. τπηΐμοτε ΑἸεχ, -Ἐ υμεις 

(ας) 19. καταργῆσαι ΤΗᾶΓρΡΟ Χ. ᾿ τὴν διαϑ.] “βαεπα Οὐ) αὐτὶς 

οὐἷο ΟΘεογρ. 
ΧΥῚ. Καὶ ἐγὼ] ο οργιζομενος πιᾶτρο Χ. ἅτως ὑβ.} υμ. κτωᾷ 

ξς. «τ΄ εν υμ. 19) τοϑ., ταὺύΐα υμ.. τηλΓρῸ ῥγπλὰ τπᾶτὰ! 110... καὶ 
ἐπις. δις.} ἐπισπεψομαι ἐφ᾽ ὑυμας σπουδὴ τὴν ανεμοφϑύριαν, καὶ τὸν 
συμφρυγμον συντελενῖα οφθάλμες τῆδῦφο Χ, 8 ς, εἴ, πἰῆ φυοΐ οφϑάλμων, 

Ῥατηα πηᾶμ 120. α καὶ απηαίς. ᾿ΐ, 4ς6. Ατ8Ὁ. 3 . Οοτς. Ἄχ. ι. 

αἰϊίχυε. Απ. Εα. ἐπις.--ἱκτερ.] ἐπιπίμψω ὁ ὑμῖν πυρετὸν καὶ 
ἵκτερ. Οτῖρ. 11, ςδό. ἐπιςήσω) ἐπισυζήσω ἸΝ, ςς, ς8, το, 118. 

ΑΙεχ. εἴ ἢς εχ (ΟΙΤ, ὈγΠδδ ΠΊΔΠῸδ ΨΊΙ. Ἔ 3 ϑιπαμεν Αταῦ. 1. 2. 

ἰφ᾿ ὑμᾶς} α ς3. -Ἐ σπουδὴν (ἢς) 19, 71) 755. 108, 118. Οοπρρὶ, 
σπουδὴ ς4, ςβ, γ4, 76, 84) τού, 134. -{- ἰάεπη οὐπὶ Ἂς ργᾶ 

1Π|ΠῸ 1Ψ΄. μαδεῖ σπουδὲ (ἢς) πιᾶρρο, {ει τοίοσιρτυπι {ῥρεῦ ᾿τεζαγωπὶ 
Ρείογιπι νεϊίρία, Ν11. - 3 δίπακιον Ατὰθ. 3. τὴν ἀπ.} καὶ τὴν 
απ. 71. τὴν τεα. 105) 108, 118. (οιμρὶ. ἄπορ.] αῷορ. ΝΙ], 
105 1οϑ, 118. τήν τε} καὶ τὴν 1905) 118. τε ς8, (9. κα τέ ἴῃ 
τεχῖι,, (δὰ παθοῖ. ππᾶγρο Ργπηδ πιᾶπι, Ν]1. τὴν ῥά ΙΝ. τήν ΤΊ 
ψωρ. εἰ υαγίοίος εἰ (αὐίεα Αταθ. 1. 2. τὸν ἵκτ.) τὴν 'χϑ. τού. 

λ τὸν Οτΐρ. 1. σ. ἵκτερα} ἐκτερον ἹΨ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 29, 

12. 

13. 
14. 

1: 

16, 

17, 

18. 

30, 32) ς2) 53) 4) 85») 506, 48, {05 64) 71) 72) 73γ 74) 7.» 76) 27» εἰπὸν 
84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 131) 134. Οομηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 
Ἡρί. Οας, Νῖίο. Οὐ. 1. ς. απιαίς. '. ςΞ. σφακελίφοντα) καὶ 
Ῥταεριτυπὶ 1Π| τὸ, 745) )6,) τού, 1τοϑ, 118, 134. Αἴεκ. Οὐ. Ἰ. ς. 

σφακελιζοντας 11, ΙΝ, τό, ς2,. ς 5) 69, 73» 74» 76, 77ν 84, 8ς, 
106, το, 128, 130, 131) 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. Θῆς. Ι. 5. εκτφα- 

κελιζον γὰς 32. ρονφλεντα ΤΟΔΙΡῸ Χ. συντελουντα. ἐβτυφλάντα 

ππᾶγρο (δι. Νίς. ὑμῶν 12]  Ργαηνξυπι ΓΝ, ΑἸεχ. καὶ τὴν 
ψυχ. ὑμ. ἰχτήκ.}) καὶ ἐκτῆκ. τὴν ὅζο. 1. α ΟΝυγί, νἱ, 321... λοόοῇ- 
εἰἷς ἐπ αμίνείς νοῖγίς Αττὰ. τ. δἰίσις, Αἰ. Ἐά, ὑμῶν 2 Ἵ ψ ρτω- 

ταϊπυπε ΓΝ. ΑἸεχ. ἐκτήκοντα } ἐχφηκοντὰς 77. τῶ σπέρμ. 
σιη οὐτὰ ἁτσυϊο Οορι. ἔδοντ.) -Ἐ αὐτὰ ΙΥ͂, ΧΙ, 10, ς4,) 59, 
74) 785 76, τού, τοϑ, 118, 134. Οορὶ. δίαν. Μοίᾳ. δον. 4. 

Ἢ Κίεπι ἱπ οδατας. πιποτε Αἰοχ. -Ἐ ταῦτα ΟἸγγί. 1. 5. Ἔ ὡς 

Απῇ. τ. δἰϊίψας. Ασπι. Ἐά. β 
ΧΥΙΙ;. Καὶ τ" --καὶ 25] α αἰκοσιήσ, εἰ φια ἢἴ8 ἱπεεήδοθηϊς 8- 

γηδῖς, ἰϊ, 4.6. κριὶ 1]. Ατ. ε. αἰϊΐψυθ απ. ἘΔ. ἐπιρήσω] 
οὐβγπιαόο (ορῖ. ἐπηείαπε δῖαν. Μοΐᾳ. ἐφ᾽ ὑμ.] ἐπ᾿ αὐτοῖς (0) 
ς3. ἐναντίον} ἐνωπίον 19, 108, 118. ὑμῶν] κ Ῥείπιο, {πὰ δά- 
ἀἰάϊε ἔρια ροίϊειοσν πηαηις, ἢ.- καὶ 3. --καὶ 4] α αἰδειτηγ. εἰ 
φι8 ᾿ὶς ἑηἴεηδοεης απιοίς, 1]. ο. διώξοντι} παιδευσωσιν. ἐπικρῶ- 
τησουσιν (ἢ0) πλλῦρο Χ. τσαιδευσεσεν ΤΟΓρΟ ῥργϊπλα τηλμα 130. αἱ 
μισεᾶντ.) σαντες οἱ μισουντ. 4) 7ζ- ἰϑενὸς} μιηδένος ς4) 7. 
βϑένος ςς. ἐν ἑδενὸς (ἢς, εἐποσε ᾿ἐσγατ ἂυς τυροιμείαγιπι) 1ἰρί, 
ὑμᾶς υἱκ.} αὶ ας, 43) ς 3). ς6, 64. ϑιαν. Οἴτος. 

ΧΝῚΠ]. Καὶ ἐὰν] α καὶ 1 ζ,) 19. κα ἐδὸν (ἢ) ΓΟορῖ. Ααὶ ανϑοα 

Θεοῖς. ἐὰν ἕως τέτου] εως τουτον, ἐᾶν τοθ, 118, εν ουτῶς ξξ. 
α ἕως τάτου 10. ὑπακύσητε] εἰσακουσήτε το, 118. 
)ς. καὶ τροσϑήσω] αὶ καὶ Αταῦ. 2. Αὐτη. 1. Δ}Π|14υ6. Ατπι, ἘΔ, 
τοῦ] ΙΝ, ΝΙ1, Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, ς2) 46, ξ8, ςο, ὅ4,) 72, 73: 77. 
128, 140,.111. ΟΡ]. ΑΙά, ΑΙεκ. 10. δίαν. Μοίᾳ. κα ἰπ ἴϑπῖι, 

δὰ ᾿ιαῦεῖ ππαγρο, ὃς. τρονδ. ὑμ.} υμ. παιδ. 72. ἑπ]άκις] 
τληγας ἐπα ςς) γι. Ὡληγοῖς ἐπῆκ τς, ς3, 139, 119. Οσρὲ, πλη- 

νυνΤ ͵ ͵αΧΘΈΤΟΗ. 

᾽ Τ' “1 « 



ΛΕΈΥΙΤΙΚΟ ΝΝ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥῚ, 

19. ϑήσω τῷ παιδεῦσαι ὑμᾶς ἑπ]άκις ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. Καὶ συντρίψω τὴν ὕδριν τῆς ὑπέῤ- 

20. 

21, 

22. 

23 

24 

2ς. 

46 

ηφανίας ὑμῶν: χαὶ ϑήσω τὸν δὀραγὸν ὑμῖν σιδηρᾶν, χαὶ τὴν γῆν ὑμῶν ὡσεὶ χαλχῆν. Κα: ἔξαι 
9 Ν ὲ᾽ "5" ΝΝ ς᾽ “- ",ο.μϑνΨν » ΄ ε οΥ ΞΕω Ὰ, ΄ 8 Ὅ.0 Ν Ν ᾽ Φ-. 9 “ᾷἨΚΌΚς Ὁ» 

εἰς χενὸν ἢ ἰσχὺυς ὑμων" Χχαι 8 δώσει ἡ γῆ ὑμῶν. τὸν σπόρον αὐτῆς, Χαὶ Τὸ ξύλον τοῦ αγρδ ὑμῶν 
φ φ’ ᾿ Α, φ ζω] 

ἃὶ δώσει τὸν χαρπὸν αὐτοῦ. 
} ᾽ ς« . ς ε ν Ν ν ε  ΄ « “ 

χἕειν μου, ποροσϑήσω ὑμῖν τληγᾶς ἐπ]ὰ χατὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 

Καὶ ἐὰν μετὰ ταῦτα “ππορεύησϑε πλάγιοι, χαὶ μὴ βόλησϑε ὑπα- 
Καὶ ἀποςέλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς 

τὰ ϑηρία τὰ ἄγρια τῆς. γῆς, χαὶ χατέδεται ὑμᾶς, χαὶ ἐξαναλώσει τὰ χτήνη ὑμῶν, χαὶ ὀλιγοςὃς 
ποιήσω ὑμᾶς, καὶ ἐρημωθήσονται αἱ ὁδοὶ ὑμῶν. Καὶ ἐπὶ τέτοις ἐὰν μὴ παίδευϑητε, ἀλλα πο-- 
ρεύησϑε πρός με πλάγιοι, Πορεύσομαι χἀγὼ μεϑ᾽ ὑμῶν ϑυμῷ πλαγίῳ, χαὶ πατάξω ὑμᾶς χάγω 
ἑπ]άχις ἀντὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν. Καὶ ἐπάξω ἐφ᾽ ὑμᾶς μάχαιραν ἐχδιχᾶσαν δίκην δια ϑήχης, χαὶ 
χαταφεύξεσϑε εἰς τὰς πόλεις ὑμῶν" καὶ ἐξαποςελῶ ϑάνατον εἰς ὑμᾶς, χαὶ πσαραδοϑήσεσϑε εἰς 

χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν' 
3 ἰων φ΄ «ες Ὁ ξ΄ »ν ΩΝ ΄ ’ ρω Ν 3, 

Εν τῷ ϑλίψαι ὑμᾶς σιτοδείᾳ ἄρτων, χαὶ πσέψουσι δέχα γυναῖχες τὰς ἀρ-- 

τοὺς ὑμῶν ἐν χλιξάγῳ ἑνὶ, χαὶ ἀποδώσουσι τοὺς ἄρτας ὑμῶν ἐν ςαϑμῷ, χαὶ φάγεσθε, καὶ μὴ 

γαις "πῖα ἐτιραις γ4. γ6, 84. τού, 134. πληγαῖς «πίαχις Ὗ], Χ, τό, 

18,40, 30, 32, (2, ςό, ς8, (9,64. 2, 77,85, 83, Βς, 130, 131. (οπιρί. 
(δι. Νὶς. 1άρί. δίαν. επϊλπλασιως πιαῦζο Χ. ὑμῶν] κα 10. 

ΧΙΧ. Καὶ: “-ὐμῶν 15] ας εἴ υα 115. ἱπιετίβοεπε Ὀὶ5 ἐςτίρία 
16. τὴν ὕδρ. τῆς ὑπιρηφ.} τοὺς ὑπερφέρεις τῆς ἰσχυος ΤὨΆΤΡΟ 
(8ε) Χ. ὑμῖν] μμρεὲγ νὰ Οεοισ. σιδηρῶν) σιδηρον ς9. ὦ; 
Ριατωιϊπυηῖς 1}, τς.) 16, 18, 89, 310, 32, 8, ς3, ς6, ςβ, ς9, 64 72, 

ἢ, ὃς, 110, 111. (οχπιρὶ. ΑΜ. 1᾿ρ΄. (αι. Νὶς. ΑὐδΌ. 4. δῖαν. 

Οεοῖζ. ὡς ὑταπιϊος ἰπ “δογδᾶ. πήποες Αἰεχ. ἢν] - ὑποχατὼ 
ξς. ὑμῶν 2), Ηἰετ. Θεόν. τοι ορ. ὡσεὶ] ὡς 82, τοϑ. 
Ῥατιδίς. ἰι, 4.6. «αλκχὴν) χαλκὸν ἹΝ,, τς, 16, 30, 73, 77, ὃς», 130, 
111. (δι. Νὶς. Οεοοῦζ. Ασπὶ. 1. δίαυε. ΑἸτῃ. Εά. «χαλχοὺν (ἔς) ςβ. 
ΑΧΧ. Καὶ τ"-οὐμῶν 13}. ας εἴ 45 ᾿ϊ5 ἰπιετδοςηι ᾿απιδίς. ἰἷν 

4.6. εἰς) ὡς ((ς) τοό. ὑμῶν 1] , τοϑ, 118... ὑμῶν 4] 
. 118. Ταπιλίς. Ἰ. ς. ΘΟ οι. τὸν σπόρ.) τὸν καρπὸν ς3. τας 
προσοδὰς παρὸ Χ. 1᾿ρ. μιπίπα οὐτὶ ἀτσοϊο Ατσπι. 1. δϊαυε. 
Ἄπη. Ἑὰ. αὐτῆς) υὐῆνυνε Αττη. 1. αἰϊΐφις. Απη. Εά. τὸ 
ξυλ.} δενδρον τλερο Χ. ἡήχπα ςὰπι ἀιςυϊο δίαν. Μοίᾳ. τὰ α- 
478} ἀξτοι καὶ (Όπὶ ἀπο ΑτὙπι. 1. δῆϊηυς. Ατπι. Εὰά. ὑμῶν 3] 
α τοβ. Οοιαρί. Απτι τ. αἰθφος. Ασπν. ἘΔ. “» ρεσπύκαυπε ΓΝ. Αἰκχ. 
δώσει!) ἀεὶ διλν. Οἴἶσοζ. “ἰαὐκπ δῖαν. Μοίῃ. οὐτα} α Οορι. 
σὸν αὐτῷ εχρεϊπεῖς δίαν. Μοῶ. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐάν) α χαὶ τις. Οοοτσ. καὶ ἵγαι ἰὰν Οὐ. 11), τ66. 

δεὰ νεϊυς Οὐξ. οοπιροῦεγε οεἰσιίοηεπι εχ ἀϊνετῇ δετίρτυγε ἰοςΐπ. 
ἐὰν μετὰ τ.) μετα τ. ἐᾶν γό, 84. τού, 134. μετὰ τ. τορ.Ἷ πορ. 
μετα τ ὺν.  ποριύησϑε) πορνεσϑὲ ΙΝ, 71: ΑΙὰ. πρρενεσϑαι 
19. πορύσησϑε ςς, ς8, (9, 72. μὴ ἐπιγρραφῆτι, ἀλλὰ ποριύσνυσϑε 
Οὐκ. ἰ.ς. Ἢ προς με ιο, το8, 118, Οὐξ. Ἰ. ς. σεοῖζ. δόσυο 
δίάν. Οἷσος. τ τῶ Αππ. 1. αἰνφυς. Αὐπη. Ἐὰ. πλάγιοι) 

ἐνᾶντιϑι ΤΔΚῸ Χ, ὃς, 128, εἰ με πῆδηυ 130. οῖτο, πρὸς μὲ ἐμ- 

φηλονέχως (ἰεξ. Ἐμφιλ.) τείετι πῆᾶγρο δά νεῦα ργοχίπις ἐξηϑειία, {εὰ 
Ἀυς ρεπμεηϊλ, Χ. καὶ μὴ--ὑπακ. μου] α Οτΐς. Ἰ. ς. μη] 
“ 72. βέλησϑε] βουλισϑὲ 9, γ3,)ς. - ὑπαχίειν] εἰσαχεειν 
19. 53.) 1ο8, 118. τοὺ ἰσαχ εν ΓΠΔΓΡῸ ὈΓΙΠΊΔ ΠΊΔΩΝ 110. προσ- 
ϑήσω] καὶ πρ. 74, 76, τοό, 134. ὑμῖν) ἐφ᾽ ὑμῖν ς8, .9. εφ᾽ 
ὑμας Υ]], γΑ. ϑιλν. Οἶτοζ. - κώγὼ Οὐ. 1. ς. πληγ. ἐπ]α] 
επῖα τὧλ. 1ν. ταόεξνα (ρέει Αττι. 1. αἰϊΐφυς. Ασπι. Ἐά. τὰς 

ἐμαρτ.} τὴν ἀνομίαν εἐχρείπταπε Αἰππ, τ. αἰήηυε. Απη. ἘΔ. ὑμῶν 
--ὑμῶν ἴῃ ̓οῦι. 42] α δἰϊεσυῖγ. εἰ φυῶ ἰΐδ ἰηϊειγδοεπὶ ς2. 

ΧΧΙ]. ἀπορίλλω)] ἀπογέλω ΙΝ, Χ, τς, τό, 18, 32, 43, ςτ, τό, 

58, 64, 73,73) 749 74. 76, 27. 84) ὃς, τού, το8, 118, 148, 120, 110, 
1311, 134. Οοπιρὶ. Α΄. Αἰεχ. 1,0. (κι. Νίς. Απη. 1. αδἰϊηυς: 
Απη. ΕἘά. ἐφ᾽ ὑμᾶς], ἐφ᾽ (ἄς) .9ς. τὰ ϑνρ. τὰ ἤγ,.} τῶ 
αγρ. ϑνρ. 84, 129. (οπιρὶ. κα τὰ ἄγρ. ΤΥ. εἰ επάετη υποὶς ἰπο]ι- 
ἐϊ ΑἸεχ.0 τῆς γ.] ἐσὶ τῆς γ. 1ρί{ίὶ κατόδετ.) χατιδονται ςς. 
ἐξαναλώσει.) αναλωσει ἸΝ, 12, 4, )ῆς.- εξαναλωσονσι 3. ὁλι.- 
4ος. π.} ολιγις. π΄ ἰῃ τεχῖῃ, τοθοποιησω πηλγρο, Χ. . ποιήσω] ποιήσει 
ΙΝ, ῪΙ], Χ, ΧΙ, ες, τό, 18, 10, 33, (3) 6, ςο, 64, 72, 73, 77, ὃς, 
ε18, 128. 1295) 130, 131. Οοπιρὶ, ΑἸεχ. Εεἰρί. (δι. Νὶς. Ατδῦ. σ. ἃ. 

ἐοημωϑ.) ἔρημοι ἐσονται ΕΝ, Χ, τς, τό, 18, 19, 29) 30, 34, ς2, 63, 

54) 56, ς8, ς9, 64, 73, 73, 74) 75». 76, 77ν 83) 84, τού, τοβ, 118, 
128, 129, 110, 1317) 134. (οπιρὶ. ΑΙά, 10΄. εἐσονται 82. 

ΧΧΙΙΠ. Καὶ) α 84. καὶ ἕραι Οτα-. (ηἰᾷ οἶτεῖ αἰΐππι ἰοςιιΣ) 

166. Λά ϑ8ῖλν. Οἴτοξ. Αττα. τ. δ ἔχιθ. Αὐπι. Εα. ἐπὶ τάτ. ἐὰν] 

ἐᾶν πὶ τούτ. Χ, τς, τό, 18, 30, 32) 43, 56, 6 73ν 77ν 8, ὅς, τού, 
128, 120), 131. 134. Οοπιρὶ. 1ρῦ, Οαῖ. Νίο. ἐᾶν μετὰ ταῦτα 
Οτῖς. '. ς. ἐπὶ] α το. δίαν. τάτ.) -Ἐ σάνε Ατιη. τ. δἰ χις. 

Ασα. Εα. μὴ παιδ. ἀλλὰ] α Ιγαπιδίς. ἰϊ, 6 ς 7. “«αιδευν.] 
παιδιυσησϑε Ν, 19, 4, 7ζ. 108, 118. πορευσητε (ἢς) ςς, 72. 

ἐπιγραφητι Οὐ.].ς. -Ἐ το. Οεοτν. ἀλλὰ) Λά ρμῇ κε Ἀπηρεηὶ 

Οὐοὐά. αἰϊιυΐ. Αππη. Ἐά. τοορεύγσϑιε} πορευσησϑε τό, 30, ἐς» 71» 

γγνεῖλ1. Οὐἦρ. 1. 5. πορίυσισϑὲ 72. ποῤεένεσϑὲ 18, 7ς. πρός 

με) α τό, 30, 32, ς2, 54» 73) 73» 75» 77ν 120, 131. Οκῖ, Νίς, Αγδῦ. 
1. Δ. ἐπ μό (ορῖ. Αττη. 1. τσλαγιοι) ἐναντιθι τλᾶγρὸ ὅς, εἰ 
ΡΟ τηλπι 110. ἐν λαγιότητι ἐχρτί πῆς δίων. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΝ. Πορ. κῷγῶ} καὶ αὐτὸς ὥορ. τς, 64. καὶ ἐγὼ πορ. 10, 
108, 118. χαγὼ πορ. ΟΖ. (π| εἰτεῖ δἸἴιπτι Ἰοσυπ1) ἐδ, τό6. τορ. 

καγὼ μιεϑ' ὑμ. 9. τλ.)] α Ατρ. 3. καγὼ 1] χαὶ ἐγω ΝΗ, Χ, 
18, «8, 7ζ, 77, 128, 129. ΑἸά. 1 ἰρί, μεϑ' ὑμ.] αὶ Αθ. ᾿. 2. 
ϑυμὼ]} ἐν ϑυμ. τς, ὅ4. κα ζ2, 53. ἦπ ακίνιο πιὸ δῖαν. Οἰἶζγοσ. 

ϑυμ. τλαγ.] πλαγίως ΙΝ, ς2. πλάγιος ἐχρτηπηαης Αταῦ. τ. 2. 

ἐναντιωσει (Ἰες. ἴοτῖε ἐν ἐνᾶντ.} πιλγσὸ ὃς. (δῖ. ΝῚς. να. καγὼ] 
και 1γω υμ. ζῳ 7ς. καγὼ ἐπ].} α χκαγὼ το, τοϑ, τι8. Οεογε. 
Αττιι. τ. αἰϊχαε. Ασπι. ἘΔ. ἐγὼ επῖ. τς. δῖαν. Ογορ. καὶ ἐγὼ επῖ. 
Χ, ΧΙ, τό, 18, ς9. 64, γ3, 82, 110, 111. (οηρὶ, ΑἸά, ρ΄. . υϊιπὶ- 
αυε Ῥεπιαίς. 1", 6ς). 

ΧΧΝ. ἐπάξω) πχταξω τό, 73, 7). Οκς, Νῖς. ἐπ. ἐφ᾽ ὑω. 
μάχ.} βινἴανε ὧν: γίαΐο Αττῃ. τ. αἰαιε. Αππ. Ἐά. ἐκδιχξσ.] 

ὠκυσαιν (ἢς, Ὠυπὶ υἱ ἐχδιωκυσαν ἰεζετεῖυτ δ) τιᾶρρο 110. ἰπ ἰηβηϊῖνο 
εχρεπιυπὶ Αὐτῃ. 1. αἰϊΐφις. Αἰτῃ. ἙἘά. δίκην] κιό. διχϑηήχ.] 
“Ἔ υμὼν ςς. καταφεύξ.) - τὸ, Θεό. β, γα ῖς (0) Ατην. τσ. 

αἰϊίφυς. Αστιν. Ἐά. τὰς τόλ.] πασὰς τας τολ. 18. καὶ ἐξ- 
αἀπορελὼ} καὶ ἐπαπογζίλὼ 10, ς 4) 73. 108, 118. ΑἸά. καὶ ὡπογιλω 
16, 32, 21. 7}. (Οῖ. ΝΊς. εἰἷς ὑμ.} ἐφ᾽ υμ. τό, ς2, ξ4,) 72, 73, 
γ4.,. 73, 77. 84) 8ζ, τού, 120, 131) 124. (ὑοπιρὶ. ΑἸά. δῖαν. Οἴἶτοσ. 

ΟΘεοῖσ. παραϑοθ.} -- το Οοοζ. ἐγαάαι τος Αταῦ. 1.2. τῶν 

ἐχϑρ.} α τῶν 11, ΧΙ, τῳ, ςς, 72) 745) 7.9 76, τού, τοϑ, 118, 134. 

ΑΙεχ. Ἐ υμων ΙΝ, ΝΠ], Χ, τς) τό, 18, 30, 32) (2), (3, δ, ςβ, ξο, 

64, γ8, 73» 745. 76, 77» 84. τού, 129, 130, 131) 134. ΑΙά, 1Ἰρί, 
Οἱ. Νίς. Οορί. Αταδ. 3. 8ιδν. Θεό. 

ΧΧΥῚ. Ἔν τῷ] κα 74» 76, τού, 134. εἰς τὸ Αἰεχ. εἰ ργαπιϊτίς 
Θεοῖς. ἐν τῶ 9λ.} ἐν των ϑλιψαντων (ἢ) ςς. 9. ὑμ. σιτοδ, 
ἄρτ.} συντριψω νμιν ραδδω ἀρτου ςηριγμα ἀρτου (ῇς, [δὰ εξ. δυντρι- 
Ψψαι υμ. ραδδον αρτου. γηριγμα ἀρτοῦ) πιλγρο ς- 8. σύυντριψαι με υμιν 
γηριγμα ἀρτον ΤΆΓΡΟ Χ, εἴ ρτίπια πῆ 130, δαρεὶ ἐλάετη, πὴ χυοά 

φηρίσμα, τᾶγρο ὃς. ϑλίψαι) ϑλιδισϑαι τς. ϑλιξηναι ([ς) ς 4. 
σιτοδ, ἄρτ.}. τς. ἐπ βασιεπί εἰ ραπε ζορί. σιτοδείᾳ} σιτοδειαν 
Ν], γ84. ΑἸεχ. σιτοδοσιαν ζ9. σιτοδοσιοι 44). 75. ἄρτων] 
ΑΙ!, ς4, ᾽ς. ἀὐτου 73. αρτω (ἔς) «2. καὶ πέψ.] καὶ Ψευσασι 
(0) ς4. α καὶ Οοπιρί. Ατπιεπὶ (οὐά. Αἰϊχυ!, Αττῃ. Εά. ἄρτ. 
ὑμ. 1] ἃ ἄρτους αὐτῶν ὙΠεοάοτεῖ. ἰπ (δῖ, ΝΊς. δά 1. κλιβάνῳ] κρι- 

ἔσω Χ. ρή. αποδώσεσι) ἀποδωφονται (4) }ς. -Ἐ υοόΐε Οεογρ. 

ὑμῶν 23} α 75. ὑμῖν ΧΙῚ τς» τό) 80, ς4, ςό, γι, 7ς,) 149. Οοπιρὶ. 
ἐν γαϑμ. καὶ φάγ.} α 4, 75. καὶ φαγ.} α χαὶ Αὔαρ. 1. 2. 
Θεοῖς. ἃ μὴ] α ὁ Απῃ. 1. 4] ἴσας. Ασπι. Ἐπ), ἐμπλησϑ.}) 
ἐμπλησθησίσνοι (Πς) 7ς. 

εΥ 



-οἉ τῷ -»- 

μάδιιε κννν { 

" [ἰ ἡνν κρεο
 

) , ς 

᾿, 

πα: 

᾿ Ῥαχγιαίς. ἰ1. 4.6. Οεοιζ. 

ΔΕΥ͂ΙΤΊΙΚΟ ΝΊ,, 

ἐμπλησθϑητε.. 
ΚἘ Φ. ΧΥΥΙ, 

᾿Εὰν δὲ ἐπὶ τούτοις μὴ ὑπωλχούσητέ μον, καὶ Θύρεύησθε πρός μὲ πλάγιοι, 2). 
Καὶ αὐτὸς πορεύσομαι μεθ᾿ ὑμῶν ἐν ϑυμῷ πλαγίῳ, καὶ παιδεύσω ὑμᾶς ἐγὼ ἑπ]άχις χατὰ τὰς 28, 
ἁμαῤτίας ὑμῶν. 
ὑμὼν φάγεσϑε. 

Καὶ φάγεσϑε τὰς σάἄρχας τῶν υἱῶν ὑμῶν, χαὶ τὰς σάρχας τῶν ϑυγατέρων 20. 

Καὶ ἐρημώσω τὰς ςήλας ὑμῶν, χαὶ ἐξολοϑῥεύδω τὰ ξύλινα χειροποίητα ὑμῶν, 30. 

χαὶ ϑήσω τὰ χῶλα ὑμῶν ἐπὶ τὰ χῶλα τὼν εἰδώλων ὑμῶν, χαὶ περοσυχϑιοῖ ἡ ψυχή μον ὑμῖν, 

Καὶ ϑήσω τὰς πόλεις ὑμῶν ἐρήμες, καὶ ἐξερημώσω τὰ γιὰ ὑμῶν, χαὶ ὃ μὴ ὀσφρανθῶ τῆς θα μῆς 31. 

τῶν ϑυσίῶν ὑμῶν, 
ὑμῶν, οἱ ἐνοιχδντες ἐν αὐτῆ. 

Τότε εὐδο. 

Καὶ ἐξερημώσω ἔγω τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ ϑαυμάσονται ἐπ᾿ αὐτῇ σἱ ἐχϑροὶ 52. 

Καὶ διασπέρω ὑμᾶς εἰς τὰ ἔϑνη, καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶς ἐπμζόῤρενο. 33. 

μένη ἡ μάχαιρα, χαὶ ἕςάι ἡ γῆ ὑμὼν ἔρημός, χαὶ αἱ πόλεις ὑμῶν ἔσονται ἔρημοι. 
͵ ε ἰδὰ ’ 9 ᾿» 2} Ἂς ε » αν Φ ξ΄ ᾿ 9 “Ὁ ΝΟ ε »ῬιἼἾ, Μ 9 ρ 

χήσει ἡ γὴ τὰ σάδθατα αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς, χαὶ ὑμεῖς ἔσοσϑε ἐν τῇ 
34: 

γῇ τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν' τότε σαξξατιεῖ ἡ γῆ, καὶ εὐδοχῆσει ἡ γὴ τὰ σάδδατα αὐτῆς, Πάσας τῶς 33. 

ἡμέῤῥας τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς" σαξξατιεῖ ἃ ὀχ ἐσαδδάτισεν ἐν τοῖς φαξξάτοις ὑμῶν, ἡνίκα χατωκ 

χεῖτε αὐτήν. 

ων Μάγου 
ας γΥ1-» 

Ο ΧΧΨΝΤΙ͂Ι. Ἐὰν δὲ] α 128. ἐᾶν δὲ καὶ 74)... 84, τού, 134. κα δὲ 
Θεοῖς. εἰ, Απη. 1. αἰϊΐφυς. Αττὰ. Εά. ἐπὶ τότ.) α Ατγαῦ. 2. 
Ἤ σήλες Αττρει (οαά. αἰϊαυ]. 
ῬττηΔ τη Ατπῃ. 1. 

Απῃ. Ἐά. αἥῤες Ἰητευηηεάτιπὶ 

ὑπακώσητε] νπακουσεται 74. εἐπαχδσητὲ 

129. (οπρὶ. ἑπακχουσετε 72. εἰσαχξσητε το, 1τοϑ, 118. με) 

α 16. Θεογρ. καὶ] αλλα Χ, τς, τό, 18, 19») 29) 30) 329) 52) ξ3) 

845) κό, ς8, ξ9) 64) 72, 73» 74ν 73 76, 77» 84. τού, τοϑ, 118, 128, 
120, 130, 131) 134. Οομρὶ. ΑἸά. 10. Οαῖ, Νὶς. πορ. πρ. με 

τλαγ.} πλάγ. πορ. τρ. με (οπῖ. ΑΡρ. 2ξ ζ- πορεύησϑε} τσο- 
ρευσησϑὲ ς 3. 74) 76, 134. Οοπιρί. ΑΙεχ. τσόρευεσϑε τό, 19, 29, 30, 

53.) 545) 58) 72) 73ν 75» 1ού, 1τοϑ, 118, 131. τρ. μὲ πλαγ.] 
τλαγ. πρ᾿ με το, τοϑ. πρός μὲ}] , 111. Θεοης. μιαθεῖ ἴῃ δᾶ" 
κλέϊ. τηϊωοσε Αἰεχ αρῃ με (ορῖ. Ἀπ. 1. αἰϊίφυς. Ἀπῃ. Εα. 

ΧΧΥΠΙ. Καὶ: Ἵππλαγ.] κἀγὼ πρὸς ὑμᾶς πλαγίως πορεύσω 
᾿(ουῇ. ἈΡΡ. 24. κβγὼ πορ. πρὸς ὑμᾶς ϑυμ. πλ. ἙΕυΐ, ἴῃ ΡΙΓ 483. 
καὶ αὐτὸς} εγὼ τλᾶῦρο ῥυϊπηα τπᾶπιι 130. εἰ ἐρο Οορῖ. δίαν. Θεοῦ. 
Ἀπ. τ᾿. αἰϊϊᾳυς. Αππη. ἘΔ. εἰ ερὸ ἔοτῖς Ηΐευ. -πορεύσομ.] πορευ- 
σωμ. ᾽ς. μεϑ' ὑμ. ἐν ὃ. πλ.} μεϑ υμ. τὴ πλαγιοτήτι υμῶν 19, 
τοϑ, 118. κα ἐν ϑυμῷ ((-ς) )ς. 
τρᾶπὰ 130. Πἰρῦ, εοκένα τος ὅτο. ἔοτῖς Ηΐεγ. ἐν ἐναντιώσει ὑμῶν 
ἐχρεϊπης δίλν. Οὗτος. παιδ. ὑμ.] τεινίδμανι υοδὲλΣ Οορι. ἐγὼ] 
λ 72. ΑτδΌ. 3. σεοῦρ. Ατ. 1. αἰϊϊφυε. Αγη. Εὰ. καὶ ἐγὼ 71) 
128. Αἰά, καγω 74, 84) τοῦ, 134. ἑπίακ.) τληγας επῖα ςς. 
κατὰ τὰς ἀμ.} 2γο ῥεεσαιί; δῖαν. Οἰἶΐτορ. ὑμῶν υἱκ.-τὐμῶν 19 ἰὴ 
οοτ. 29] αὶ ΔΓ ἰεπηΓ. εἰ 6: ὶϊς ἰηϊετ]αοεηΐ 0. 
. ΧΧΙΧ, φαγ. τ᾿ --φάγ. 21 ΑἸπεγῖτ, εἴ φυα ΤΩ ἰηϊευαοεπὶ ((ε) 
52. φάγεσϑε 13} το Οεοσ. τᾶς σάρκ. ϊ “τ τὸς δἄρκ. 4] 

α Δἰκογυῖζα εἴ αια 115 ἰπιοτασοηϊ 1» 121. τὰς σάρκ. 45] α :σό. 

ϑυγατέρων} υἱων ζαρταίοῖρι, ΡεῖπᾺ 
ταᾶπὰ (Πς0) 131. φάγεσϑε υἱι.}.. 16, ςς, 72, τού, τοϑ, 118, 
Τραταδίς. 1. ο. 

ΧΧΧ. Καὶ! ἐρημισ καὶ Ὶ ϑησω] αὶ ῥείοταῃ εἰ 48 ᾿ὶς ἰηϊειασδηϊ ς3. 
ἐρημώσω) αἀπαρτησω τιᾶτξο Χ, 1ἰρῇ, τὸς ςήλ.}] υὑψωματοι πιδῖ- 
ξο Χ. 1ἰρῖ. ἔξολοϑρ.] ἐξολεϑρ. ΓΝ. Αἰεχ. εἰ ἄς, ἐξά ἄιρεν 3 
εἴξ ο Ταρταίοεῖρε. 11. ἐξερημώσω ς4,). 75. 2οϊϊκανε (ορι. ξύλινα] 
λϑ8..- “Ἔ ογπανοηΐα νεἤγα» οἱ (ορῖ. χιειροπόϊητὰ } προηγσῦ: 

μένας τοᾶῖρο Χ. Ἰλρί, απίςυΐυπι ῥγαπιϊτς Οορι. τὰ κῶλα 1} 
σωματα τηθχρο Χ. τὰ κῶλα 4] κτό. τῶν εἰδώλ. ] μυσερων 
(ἄς, ἰες. μυσαρων) πῶγρο Χ. βαθεῖ Ἰάεπι ((δὰ ὦ τὰ κώλα χ᾽ τείοει 
τηεηϑοίς) πιᾶτρὸ 1ρῖ, καὶ προδοχϑ. ουὐτ). {44.1 α 29. ΑΙα. 
Ὡροσοχϑ μι) προσοχϑισει (8, ξ0, 73» 77. 82, ὃς, 128, 130. ϑροσ- 
σχϑήσει τό, 30, 52) 43») 73» 131. Οαἵ. Νίς, προσοχθισὴ 129. Μμ5] 

ἃ 55» 75. 
ΟἸΧΧΧΙῚ, ὑμῶν 1] Ὀἷο (ορί. 12.0.0. ἐρήμους] ἐπ ἀρίσεκοι Οορε, 
ἐξερημώσω) -ἔ- ἐγω τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ἐξερημωσω 53. ἢ ἐ μὴ] α ἃ 
δίδν. Οἴτορ. Απῃ. 1. αἰϊΐψυς, Ασπι. ἘὰᾺ, τῆς ὁσμ. τῶν ϑυσ. ὑμ.} 

τῶν ϑυσ. υμ. τῆς οσμ. 73. της ὑσμ.} καὶ φ4)75- τὴν εὐωδέαν 19, 
1οϑ, 18. ενωδιας πιλτρο Χ. 1 1ρῖ. τῶν ϑυσ.} τῶν ὠἕμὼμ 
(ἄς ταῖτο εἰτοσε) το. τῆς ϑύυσιας 71. 

ΧΧΧΙΣ, ἐξερημώσω] ἐρημωσω ς 1. ἀγὼ} α 4) 59» 74γ 73» 

. ἐναντιωσει ᾶταο Χ, 8ς, εἰ ρεπια 

Και πασ. 1, ζ4) 71. ὃς. 

Καὶ τοῖς καταλειφνεῖσιν ἐξ ὑμῶν ἐπάξω δαλείαν εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν ἐν τῇ γῇ 

ἀνναστέ χῶγ ἐχϑρὼν αὐτῶν" χαὶ διώξεται αὐτὸς φωνὴ φύλλε φερομένε, χαὶ φεύξονται ὡς φεύγοντες ἀπὸ 
ὑζεννον ᾿ 

84) τού, 134. Οορι. Οεοσξ. Ατση,. 1. εἴφυο. Απῃ. Ἐά. τὴν γὴν] 
τὰ αγια τοό. τὰς ςηλας ὑμῶν καὶ ἐξερημωσω τὰ ξυλινα χειροποιηΐα 
523. ὑμῶν 15] “ ριξπτυης ΓΝ. Αἴοχ. ἐπ᾿ αὐτ. οἱ ἐχϑρ. 

ὑμ.7 οἱ ἐχϑῦρ. υμ. ἐπ᾿ αὖτ΄ 72. ἐπ ᾿ αὐτῇ] λ 83. επ᾿ αὐτὴν ἵὉ΄, 
)ς. επ᾿ ἀντῆς 18, 120. 1ἱρῖ, οἱ ἐνοικ.} οι κατοικ. 53. φαὶ ε0. 
ἠαῤίιαπι υοδϊε ΑτΔΡ. 1. 2. ἐν αὐτῇ} ἐπ᾿ αὐτὴν Χ, τὴν γὴν ς3. 

ΧΧΧΠ]. Καὶ διαφπ. ὑμ.} καὶ υμ. διασπ. ΙΝ. καὶ ϑαυμασω 
καὶ διασπ. υμ. (ἢς) ςς. λικμήσω τπᾶῦρο Χ, 8ς. 1ἰρῖ, ἐζασα-, 
λώσει) εξαναλωσὴ 134. ὕὑμ. ἔπιπορ.} ἐπίπορ. νμ. ΙΝ. ἐπιποι 
βευορμ..} ἐπεισπορευομ. 34. Ο(οΙρΙ. δεγαμόμίαπε Αὐ. ἡ μάχ.] 
ΚἾΙΝ, ᾽ς, 82) τού, 159. ΟΟηνψὶ. ἔς.) αὶ Αὐρ. ἡ γὴ ὑμ. 
ἔρ.} ἐρ. ἢ Ὑη υμ. ἐς. ἔρημος) ἐπ ἀρίενίανπ (ορῖ. αἱ τσόλ.} 
αἱ εἐπαυλεὶς 128, ἕπολεις (ς) ᾽ς. 
ἔσονται} κα τοό, Ατπιεηὶ Οοάά. αἰἰᾳυΐ, 
ἐμ δεεγίμη ( ορῖ. 

ΧΧΧΙΝ. Τότε εὐδ. τ ίρημ. αὐτῆς] α ἢαο εἰ 402: ἢ ἑῃιοσ)δοσηὲ 
83. Αἰὰ. ϑίαν. Οἴτοσ. τότε ᾿")] καὶ τότε ς3. Οὐρι. Ασδὸ. 3. 
τοῦς. καὶ ἰδπῖιπι 42. (μα. Νὶς. εὐδοκήσ. 12} αδικησει (80) 
γῶ. αὐτῆς 1] μου ςξς. α Ὑπεοάονεῖ. ἰῇ (κι. Νῖς. πὰ 1. αὐ» 

τῆς τ΄ --αὐτῆς 25] κα αἰϊετυῖγ. εἰ φυ 16 ἰηϊμοχίαοσπί ς 3. φιχόχε 

καὶ Ῥυδηλεῖς υποὶς ἀπνοϊι, Αἰεκ, τὰς 
ἡμίρ. .) ατῶς 18. ἔσεσϑε] α .ζ8. “ Ρεαβθης ΓΝ. ΑἸεχ. ἐν 
τῇ γ5} εἰς τὴν γὴν (Ες) ἐς. ὑμῶν] -“- ἐπ ἑεγγα αἰΐεπα Ασα. 1. 
τότε 25} εἰ ἐκπς (ορῖ. ϑίλν. Οἴτορ. Θϑοτρ. καὶ εὐδ. 2" -οκσαϑ. 
δατιεῖ ἴῃ σόα. 4ς] λαὸ οι φυξ 119 πτεηδοεπῖ γα. κερεὶ εὐδοκ. ἡ γᾺ} 
α καὶ εὐδ. (ας) ΧΙ. κα αὶ γὴ ΙΝ, Ν]Ι], Χ, τς, τό, 18, 29, τὰ, ξ4, ε8, 

59, 71) 739 74) 73» 76, 77, 84, 8ς, τού, τοϑ, 8, 120, 130, 631) 134. 
ΟὈπιρὶ. ΑΙὰ, 1ρῆ Οαῖ. Νίς. δίαν. Αγωῦ. 3. Θθοῦρ. Ἄπῃ. σ. δἱἵ]- 

ᾷυς. Ατηι. Εὰ. εαάεπι υηςἰς ἱπείμας ΑἸεκ, αὐτῆς }5.] μι ςς. 
᾿ς ρίεης ἀϊίπσυμπε (οιηρὶ. ΑἸεχ. Αὐαῦ. σ᾿ ας. δῖαν. Μοίᾳζ:«ἩὨ αὐἱ 
τῆς υἱτ, αὐτῆς ἴῃ οθπη. 3ς] α Ροϊεεπιμη εἰ 4885 ἧς ἐπιεηποεηϊ τού, 

ΧΧΧΥΝ. ΠἝασας] εἰ ονιπε; ΑΥΔΌ. 1. 2. τῆς ἐρημι.} τῆς ζωης 

ἐρημ. (ἢ) γς. αὐτῆς} ᾿ς πη ἀμεησυμηι Οσπιρὶ. Αἰὲχ, Αιρὸ. 
1. 8. 8ιδν. Μοΐᾷ. σαξξατμῖ} καὶ σαξδ. ς4, 7:,. γά, 84, τού, 
134. Αγπι. τ᾿. αἰΐχις, Απη. Εά. ἃ ἐκ--ὐμῶν]} υαπε μὰ ποι ὕξ- 
εἰβὶ (αόδαιλωπε ἀζέετε ἐδαβογο (αὐδαίδονγενα σοήγογα Ατδὺ. 3. Ἔχ} 
4 (ἢς) Οορι. ἐν τ. σαθθ. ὑμ..] α Τμοοάοτγει. ἰη σαι. ΝΙΊς. δά 1. 
σαδδατοις) σαδδασιν 10, ς3, 72, 74, 84, 1σό, τοϑ, 134. σαξᾶατιοις 
75. κατυκεῖτε) κατοικεῖτε ὙΠεοάοιεί, 1, 56. ἑποοῖφ δ᾽ αὐλς Θεοῦ. 
αὐτήν} ἐκ ἐδα δῖαν. Μοΐᾳ. Ασπι. σ. αἴαις. Ἄγηι. ἘΔ, μῴρεν ἐᾶσια 
Οὐ οι. 

, ΧΧΧΨΊΙ. τοῖς καδαλ.] τοῖς ἔργα ἤπεᾶπη 19. (νρέγ ἐο: σαὶ τεὶ δὲ 
“πε ᾿Απῇ. 1. δηυς, Ασα. Εὰά. ἐπαξω] ἄξω εχρυΐθυης Αΐπν τ. 
αἰΐαυς. Ἀπῆ. Ἐά, δουλείαν] διλειαν )ς» 129. δηλιαν ςς. δὲ» 
λιαν ἵνῸΝῚΙ], Χ, ΧΙ, τς, τό, 18, 19, 32, ς3) 54) ξό, ς8, ςο, 64, 2. 

γ4,) η6, 7), 8ς, τού, τοθϑ, 118, 128, 130, 121) 134. (στηρί. Δλ)ὲχος 

ἱμρί. (αι. Νὶς. Αὐρ. Αταῦ. 1, 2.3. δίάν. δον. Αστῆ. σ᾿ δ]}}- 
4ᾳς. Ατὰ. Ἑὰ., ἴοπε Οορὶ. σπαλοτητα τοᾶρὸ Χ. 1ρύ, εἰς 
τὴν καρδ.} ἐν ταῖς καρδιαῖς 18... ἐχϑρ. αὐτῶν] ἐχϑρ. ὑμῶν 16 
30, 529) ςς5 73. 83» 199) 131. Οξ. Νὶς, ᾿Αγδῦ. 1. 2. διώξεται} 

λα αἱ Ατεηὶ Οοάϊά, δήᾳιή, 

ἔρημοι] ἐρημάι γα, 7. 

46. 



ΔΕΥΊΙΊΤΙΚΟΝ, 
ΧΕΦ. ΧΧΡῚ. 

37. πσολέμον, καὶ πτεσᾶνται ἀϑενὸς διώκοντος, Καὶ ὑπερόψεται ὁ ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸν ὡσεὶ ἐν πο- 
38. 

39- 

40. 

41. 

42. 

44. 

λέμῳ, ὠϑενὸς χατατρέχοντος" χαὶ ὁ δυνήσεσθε ἀγτιςῆναι τοῖς ἐχϑροῖς ὑμῶν. 

ἐν τοῖς ἔννεσι, χαὶ χατέδεται ὑμᾶς ἡ γῆ τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν. 

«αἰῇ 

Καὶ ἀπολεῖσθε 

Καὶ οἱ χαταλειφνϑέντες ἀφ᾿ ὑμῶν 

χαταφϑαρήσονται διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, χαὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν πατέρων αὐτῶν" ἐν τῇ γῇ 
τῶν ἐχϑρὼν αὐτῶν ταχήσονται. Καὶ ἐξαγορεύσουσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, καὶ τὰς ὡμαρτίας 

ἰδὲ ’ 83 Ὅ090 Φ 4 ΝΣ 4 ρ ",ἁψἨ[{᾿ » ,΄ 3 ΄ ΄ 

τῶν πατέρων αὐτῶν, ὅτι ππαρέδησαν χαὶ ὑπερεῖδὸ ὄν με, χαὶ ὅτι ἐπορεύϑησαν. ἐναντίον μα πλάγιοι, 
Καὶ ἐγὼ ἐπορεύϑην μετ᾽ αὐτῶν γέν ϑυμφ. 'πλαγίῳ' χαὶ ἀπολῶ αὐτὰς ἐν τῇ γῆ τῶν ἐχϑρὼν αὖ- 
τῶν" τότε ἐγτραπήσεται ἡ χαρδί ἴα. αὐτῶν ἡ ἀπερίτμητος, καὶ τότε εὐδοχήσουσι τὰς ἁμαρτίας αὖ- 
τῶν. Καὶ μνησϑήσομαι τῆς διαϑήκης Ἰαχὼδ, χαὶ τῆς διαϑήχης Ισαᾶχ, χαὶ τῆς διαϑήχης Α- 
δραὰμ μνησϑήσομαι" καὶ τῆς γῆς μνησθήσομαι, Καὶ ἡ γῆ ἐγχαταλειφυήσεται ἀπ᾿ αὐτῶγ' τότε 
προσδέξεται (η γῆ)τὰ σάδδατα αὐτῆς, ἐν τῷ ἐρημωδῆναι αὐτὴν δι᾿ αὐτάς" καὶ αὐτοὶ προσδέζον-: 

ται τῆς αὐτῶν ἀγομίας, ἀνϑ᾽ ὧν τὰ κρίματά μου ὑπερεῖδον, χαὶ τοῖς τιροσϊάγμασί μ8 ποροσώχ.- 
ϑισαν τῇ ψυχῆ αὐτῶν. Καὶ ὁδ᾽ ὡς ὄντων αὐτῶν ἐν τῇ γῇ τὼν ἐχϑρῶν αὐτῶν, ἐχ ὑπερεῖδον αὖ- 

διυξαι (6ς) Χ, 18. 1ἰρΐ αὐτοὺς} τὰ Αγ. 1. 4. φύλλ. 
φΦιρομ.} φνλλων φερομένων 53. φνλλοὺυ φερομένη (ἢ) τοϑ. εξωϑου- 
μίνα τιᾶγχζο Χ, ὃς. 1 Ἰρύ. χαὶ φιΐξ.} καὶ ἐσονται 128. «σονται 

καὶ πισοννται μνδινος διωχοντος, καὶ φευξ. (ῆς, Ἰϊςεῖ ε8- 

ἄεῖη ἰετε δαῦεδλι δὲ ἤπεπι οοι,Π|81}:} 572. δ “υχίει: Ατδὺ. 1. 2. 

απὸ) υποὶν. πισεν-αι «αὐε, Αποῦ. 1. 2. «ϑενὸς διωκ.] 

ἀδένος διωκ. Χ, τς, τό, 18, 30, ς1, 54. τό, ὅῳ 74), 73» 77ν 82, 84, 

ὃς, τού, 128, 129, 130, 131) 134. (οπῃμὶ. Γρύ. (δε. Νὶς. μηϑένος 
διωκ. 10, 1ο8, 118. μηθενὸς διωώκ. ς8, ςο. πα]: ρετ ιφαεπείδιι διλυ. 
Μοί. 

ΧΧΧΥΊΙ. 

ἸΓΔΙΡῸ ὃς. 

Καὶ ὑπιρόψ.--αϑιλφὸν) πρροσχοψουσιν ἐχαρος προς 
τον αδιλφον αὐἷκ τᾶτρο Χ. 1ἡρί. ὑπιρόψεϊα .) νπεροψει ςΒ, (9, 75. 
ὁ αδιλφ.} α ὁ ς3, 75. -Ἐ αὐῇα 110. τὸν αδιλ..} α 7ς. -Ἐ αὐυκ 
ἽΝΙΥΙ, Χ, ας» τό, 18, 19, 30, ς2, ς3, 58, ζο, 64, 72, 23ν 749 76, 84, 

ὃς, τοό, τοϑ, 118, 118, 129, 134. ΟΠ. 1ωἰρί. Αππῃ. 1. δ ΐχψυς. Ατπὰ, 

Ἑὰ. - ἰθεπὶ 'ἱπ οἰασαῶ, τίποτε Αἰεχ. ὡσε!}) ὡς ΙΝ, τς, ς9. 
ἐν πολέμῳ] εἰς πολέμὸν τς. ἰϑενὸς χατατρέχ.] ονδινος κατατρ. Χ, 
149 16, 18, 30, ςῳ ςό, ς9, 64) 74. 73ν 82, 84, 8ς, τού, τοβ, τι8, 128, 

119, 130, 131. Οοεηρὶ. {ἰρέ, Ολι. Νὶς. μηδενὸς καΐατρ. ΑΙά. χαι ὁ 
διωκων οὐκ ἐξὶν πιασρὸ Χ. ρ΄. Ὁ ὦ Αταδ. 3. ἴῃ μαι. ρῥἱυγαὶὶ 
ὈΓΓΑΠΊ4ις νοςεπὶ ἐχρεπηυπὶ Απθεηὶ (οὐκὶ. δαυι. ΡοΙδ [Ἰλ5 νοζεὶ 

υἱηυς δὸ ς8Ρ. χχνὶϊ, λο, ἀεᾶς 84.  ὀυνήσισϑε) δννησησϑε τό, 18. 
ΧΧΧΥΠΠ. ἀπολεῖσϑε)] - τῶ Οεοῖς. ἐν τοῖς ἴϑν.} ἐπ πεξαϊϊο 

χομίκα Ἀπὸ. τ. αἰλίφυς. Απῃ. Εά. κατίδετα.) καϊαναλωσει 
ἔΏΑΙχο 1128. ἡ γὙ5] πληγὴ 19. 118. ὑμῶν) α ς3. 

ΧΧΧΙΧ. διὰ τὰς ἀμ. κι" --διὰ τὰς ἀμ. 25} α ῥῇοτα εἴ αι ἰΐ9 
ἰηϊεηαςεηῖ 8 ς. αὐτῶν 13) νμὼν 11, 111, 73. εοζ. αὐτῶν ἴῃ 
«δαγβῶ. πιίπογε Αἰεχ -ἢ ἐν τῇ γὴ τῶν ἐχϑρὼν αὐτῶν ΪΝ, ςῳ, 4, 
76: Ουρι, Ἀἰκκ. Ατθ. 1. 2. Δγπ). 1. δἰϊίφις Ασπ. Ἐώ. αὐ- 

φῶν τ -- αὐτῶν 2.] α ροϊτεπιυσι εἴ 4υς δϊδ ἱμεοδοςος Αγαῦ. 1. 4. 
καὶ διὰ τῆς ἀμ. τῶν τ΄ αὐτ.}ἥ, διὰ τὰς ας. γ3. κα καὶ διὰ τὰς ἀμ. 

(6ς) Θεοῦ. α τῶν πατίρων (ἔς) 55: κα οπιοία Π, 1], ΧΙ, γι, 
᾿μῦεῖ οπηηϊᾶ ἰῃ οἰαγδᾶ. πιποιε Αἰεχ.ὶ. καὶ ἐν ταῖς αμαρτιαις πατι- 

φῥὼν ἀντων Ι΄, αὐτῶν λα --αὐτῶν α΄ ἰὼ οοπι. 40] α ἅϊπετυῖς. αἱ 
ᾳυα: ἰϊ9 ἰπιογλοεπῖ 19,. 52) 108, 118. ἐν τῇ γὴ τῶν ἰχϑρ. αὖτ. 
α Αιδῦ. 3. ἡ ῆς ΙΝ, ς4, ἐς, 71: Ορπιρὶ. Αἰεχ. Αγδῦ. τ. 2. Ασπι. σ. 
αἰδϊφυς. Ασπι. Εά. εἰ ρικπιτς Θεοῦ, αὐτῶν 39) υμων (ἄς) ς 3. 
τακῆσ.) κατοικήσονται 16, ς 3, 73, 77,131. ΟΔῖ, Νὶς. καταξησον- 
ται ι8. επ᾿ αὐτῶν ρεατηϊκῖς 74. μετ᾽ αὐτῶν ρερταίκυης ΓΝ, ς 4) 
ξξ, 49, 74, 76, 1ού, 134. εαὐεπ) ργαηὶϊ ἰπ ομαγρῶι. πιίποτε ΑἸεχ. 
εἰ εοααῥοίζεκί ἐνπε ἐὐϊε ΑΤΑῸ. τ. 2. φμὶ ἐπ ἐὲΓ οοπ!αὀοίξεμε ΑἼτλ. 1. 

4146. Απῃ. Ἐά. 
ΧΙ. ἰξαγορ. τῶς ὧμ.} μετανοησουσιν ἐν ταῖς αμαρτιαις πιᾶγρο Χ, 

1 ρῖ. τὼς ἀμ. τ5--τὰς ἀμ. 25} ,, αἰϊεγιις. εἰ φυα ἣς ἰηιϊετδοςης 
Χ30ο.. τὰῶς ἀμ. 2] α 4) 73, 1οό. Απῃ. :. ἰΐᾳυς. Απη. Εά, 
αὐτῶν 5] α Οὐοζ. πτπαρέδησαν) -[- αὐτοι ΙΝ, 19, ςὃ, τοϑ, 118. 
δαθεξ κίεπ) ΣΏΔΓΡῸ ρει πιᾶπὰ 11. -ᾧ ἰάετῃ (Ὁ Χ ἴῃ οἰιλγδές. πιὶ- 
Ὡοῖε Αἰεχ. ὑπερεῖδον) νκεριδον Χ, ΧΙ, )ς. Οομμρὶ. ρ΄. κα πα- 
φιδον τοκπθοίε 71. ὅτι 4] . 72, 148. ἐναντίον} α (ἃς) τῳ. 

μου} ἀντον (ἢς) 71. ἐμοῦ τό, το, ς9, 73, 7}ν 108, 130, 131. ΑἸεχ. 
Τὶ. Νίς. σλώγιοι) ἐπ ρεγυεγΆιαις (ἐν τ᾿-λωγιότητι) ρεγοενβ ϑίαν. 

ΧΙ, ἑπορεύϑ.} πορένεομαι Ψ1], 12) τ28. δίαν, Απῇ, τ, αἱ - 

μετ᾽ αὐτ.] Ἔχρεηῖϊ ἐν ἀντιώσει αὐτῶν ϑ8ῖαν. Οἱ- 
πος. ἐν ϑυμῷ] α ἐν ΓΝ, τον 1οϑ, 118. 4. υἱϊπιπαᾳυε ς4» 72. 
7υῆ. Μεγ. Ρ. ιό68. Θεοῦ. εὐπὶ “μ νοσοπ ϑυμὼ ἤρηλπῖ ΓΝ, ΑΙεχ. 
ἐπ απίνιφ ἵἴπ ἴα δἷλν. Οὔτορ. τλαγίῳ] τῳλαγιοότητος αὐτῶν 10, 

1οϑ8, 118. τλαγιὼς 4, )ς. ]υἢ. Ματ. |. ς. δος. ἀπολῶ 
αὐτ. ἐν τῇ γῆ Ἰ ἱπωΐμεο ξοι ἐν “ετγᾶπε οἷᾶν. Οὔταρ. τότε 19] ο ἡκπς 

Θεοῖς. ἰντραπ. ἡ καρδ. αὐτ. ἡ ἀπερίτμ.} ἐντραπήξονται αἱ καρ- 
διαι αὐ. αἱ ἀπεριτμ. 32, .2. (κεῖ. Νὶς. εχρηανς ἤσος εἰΐασι ἰμ 
Βυηγ. οἰυσα! Οεογς. ἐντραπησ.) τραπῆσ. 7ζ- ἢ καρδ.) ,αἢ 

νᾶ. Μεπ.].ς. αὐτ. ἡ ἀπεριτμ.] κ ἀπερίτμ. αὐτ. 1υ, Μασ. 1. ς. 

εὐπάεπι ομέϊπεπι ἰεφιύσυς Οεοσ. ἢ ἀκερίτμ.) ἀκαϑάρτος ΓχλΣρῸ 
128. ἀκροξύροι- καὶ ἀπερίτμητοι ἐχρτίιπιῖς Οοοῖς. δ6. ἀκροδύρος 
φυοά Παδθεῖ πρᾶγρο Χ. 1ρί. δαιλασιςἱ Ἐχεγηρίαγις εἶξε τείξδῖις τοδγρο 
(ει. Νὶς. ἐνιαίηἦε ὔτνς ἀιτῖςυϊο δίαν. Οἰἶτορ. τότε 4}, Ηείγςβ. 
εὐδοκ. τὰς ἁμαρτ. αὐτ.} ἱλασονται τοᾶτρο Χ. 11ρῖ. εξιλασονῖαι σιερι 
τῶν ασεθειων αὐτῶν ΤῶΓρΟ 1218. ἐκιείίρεα! ρβειεαιὰ μα Οορι. ἀρπο: 
ἐέπί βείεσια "να ϑῖλν. Μοίᾳ. αγσόμπι βγὸ βεζοαεὶς (μὲς τηλσρο στὰ. ἘΔ. 
Αἴφυε δες εἰξ ἰεέο Νυἱρδῖο. 

ΧΙ]. μνησϑ. 13} Ἰ ερο Οδοῦς. τῆς διαϑ. 19], τῆς τ6. 
Ἔ μου ΙΝ, ς8, ι18. Ατδῦ. 3. -Ἔ Ἰάδηι ἰὼ οἰατδῶ. πποες ΑἸεχ. 

Ἰακὼδ) Αὔρααμ ςς. τῆς διαϑ.. 25] “Ἔ μουὶν, ς8, τ.8. Ατῶῦ. 4. 
μὲ πιδέρο πὐδῆι ραπὰ 1]. -Ἐ μὲ ἴῃ ςἰιογβέξ. τηϊηοσε Δἷδχ, 
δια. α'΄- τῆς διαϑ. 3.1 ἀβεγυῖγα εἰ αυξ ᾿ὲ ἰιταυδεςπὶ ςς. τῆς 
δια. 390] , γ23, τοό. Ἔ μον ΙΝ, ςϑ, τ18. Ατοῦ. 2. - ἰήεπὶ ἰὰ 

ομαγδέϊ. τίποτε Αἰεχ ᾿Αδρ.} Ιακωδ ςς. μνησϑήσ, 25] α το, 
75. ΤἈεοάοεει. ἰω (δι. Νὶς. δά 1. μνησϑησωμαι )ς. μενησϑήσ. 29 
-μνησϑήσ. 19]. Ροϊετεπια εἴ 4υα: [15 ἰπτετ)λοεηϊ 18, 29, 129. κα Θῶ- 
ὦεπι ἐπ ἰεχῖι, (δὰ Παθεῖ πιᾶγρο, 9. μνησϑήσ. 3] κα ς3,) τοβ, χ18. 
Ἔ ἀγα ΑἸΩΌ. 3. 

ΧΕΙ]. Καὶ ἡ γ5] ἐεγγα απίων δίαν, Οἴτζος. φια, ΑΓΑΌ. 1. 

ἡ γᾺ ἰγκαταλ.} ἐγκαταλ. ἡ γη Χ, τς, τό, 18, 30, 32, ς3,) ςό, ό4, 
23, 77, ὃς, τού, 118, 130, 1319 134. Οὐρρὶ. ΑἸεχ. 1εἰρί, δι. Νὶς 

ἀπ᾿ αὐτῶν) ἐπ᾿ ἀντων (βς) γ4. υπ᾽ ἀντων τς, 16, 30, ς4,) ξς, ός, 
73» ὃς, 1οϑ, 118, 131: ΑΙΔ. Αἰεχ. “Ὁ ριαιηαῖς (ης) 1ν. ἀπ᾽ 

αὐτ. τότε προσδ. ἡ γὙ5] κα (πεπιρε εχ ὁμφιοτελευτῷ} 130. τότε] 
“1 ἱκης (ορῖ. προσβίξετ.) τροσϑδεζηται ᾽ς. ἢ γη 27] κα 7ι. 
“γ Ρικσιης ΑἸεχ. ἐν τῷ ἐρημ.} εἴ ργαπιτάς Αὐτη. «. αὐ- 

τοὶ) ἢ δΐσα Οορι. προσϑίξ.} ἐλατευσωσι τῆδῖσο Χ. [Ιηςεπς 
ἴῃ ππλγρ. μαδεῖ, αντὶ τοῦ καταϑδεξάμενοι (ῆς, φυδῇ ἰεροτὶς κα]αϑέξον- 
ται ἴῃ ἰεχτῦ) ὁμολογάσι τὰ ἑαυτῶν (φυαβᾷ ἢος, ποι: αὐτῶν, ἰεζετῖς 
ἴῃ εχ) πΊαίσματα, Οπι, Νῖς. τὰς αὐτῶν ὠνομ.} τὰς ἀνομ. 
αντ. ΙΝ. τας ἑαυτῶν ἀνομ. Χ, ΧΙ) τς, τό, 18, 30, 32, ς4, ζ9, 

64, 73ν 724. 75. 77ν 84, τοῦ, τι8, 129, 139, 131) 1.245 Οὐοπηρὶ. 
ἈΠ. 1ρί. δῖ, Νίο. δίδν. (δου. τὴν ἀνομίαν ἑαυτῶν ἐχρηηχμηῖ 

Απῇ. 1. αἰϊΐαυς. Απτῃ. Εα. ἀνϑ᾽ ὧν) τροφανως γαρ Ὠιῖᾷο Χ, 
χρίμ. μου} -' αἰ ογἀϊκπαιίοιε: πεα: Οεοῦρ. ὑπερεῖδ.} νπεριδ. Χ, ΧΙ. 

Οοαιρὶ. Αἰεχ. 1 ἱρί. τοῖς τροσῇ. μου] ἐν τοῖς ὥροστ. μοὺ 120. 
α Θοοισ. προσώχϑισαν τῇ ψυχῇ) τροσωχϑῆσαν τὴ Ψ. 7ς. 
τπροσωχ. ἔν τη Ψ. ςς. ΑἸά. τροσωχϑισεν ἡ ψνχη 71. δίδν. Μοίᾳ. 
αποσιωξατο ἡ ψυχὴ πιᾶρο Χ. 

ΧΙΙΝ. ἀδ᾽ ὡς] «δὼ ὡς ((ς) 7ς. «τὼς το, 1ο8, 118. 4. εἰῦυρ 
ἐἴκμαι στη. τ. αἰΐαυς. Αχ. Εά., ὄντων] ον ἴωρτὰ ἰἴποδπι, τῶν ἰῃ ἴοχτῃ, 
89. αὑτῶν 15} α 74η τού, 13. τῇ γ}} α τῇὸ 128. ὑπερ. 

ᾳυς. Απη. Ἐὰ, 

τῆς 

πρό ἔι" ! Ἂ 
᾿ , 



“5. 

ΛΕΥΙΤΙΚΟ Ν, 

αὐτάς" ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν. 

ΚΕΦ. ΧΧΥ 
τᾶς, ἐδὲ φροσύχϑισα αὐτοῖς ὥςε ἐξαναλῶσαι αὐτὸς τῇ διασχεδάσαι τὴν διαϑήχην, βου τὴν πρὸς 

Καὶ μνησϑήσομαι διαθήκης αὐτῶν τῆς προτέρας, 

ὅτε ἐξήγαγον αὐτὰς ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου, ἐξ οἶχε δουλείας ἔναντι τῶν ἐϑγῶν, τῇ εἶναι αὐτῶν Θεύς' 

ἐγὼ εἶμι Κύριος. Ταῦτα τὰ κρίματα μβ, χαὶ τὰ προσἸάγματά μδ' χαὶ ὁ γόμος ὃν ἔδωχε Κύ-. 
'ριος ἀγαμέσον αὐτῇ καὶ ἀναμέσον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἐν χειρὶ Μωυσῇ. 

ἦ ΗΝ φῶ ᾿ς ρῷ ρῷ ' μῶ 8. μ9 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος “τρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραῆλ, χαὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" ὃς 

ἂν εὔξηται εὐχὴν ὥςε τιμὴν τῆς ψυχῆς αὐτᾷ τῳ Κυρίῳ, Ἕςαι ἡ τιμὴ τᾶ ἄρσενος ἀπὸ εἰχοσὰε.. 

τᾶς ἕως ἑξηχονταετᾶς, ἔξαι αὐτῷ ἡ τιμὴ Φεντήχοντα δίδραχμα ἀργυῤίου τῷ ταϑμῷῳ τῷ ἁγίῳ. 
Τῆς δὲ ϑηλείας ἔςαι ἡ συντίμησις τριάκοντα δίδραχμα. 

ἐτῶν, ἕςαι ἡ τιμὴ τοῦ ἄρσενος εἴκοσι δίδραχμα" τῆς δὲ θηλείας, δέκα δίδραχμα. 
Ἐὰν δὲ ἄπὸ πενταετᾶς. ἕως εἴχοσι 

᾿Ατχὸ δὲ μη- 

ψιαίου ἕως “σενταετᾶς, ἕςαι ἡ τιμὴ τῷ ἄρσεγος πέντε δίδραχμα" τῆς δὲ θηλείας, τρία δίδραχμα 

εἶδ. ὑπεριδ. Οοηιρί. ΑἸἰεχ. Τὐρὶ 
ΓΟΠΊΙΠῚ εἴ αἴτια ἢἷ5 ἱπτεηασεηΐ τό. τπροσώχϑισα] προσωχϑησα 
)ς. (Δ. Νιιο. ὧςε ἐξαναλ. αὐτ.} α ς2. τὲ ἢ διασχεδ.} Ἔ ᾿ξ 

1218. καταργησαι ΤηᾶΓρῸ Χ. εἰ ῥγοταϊτῖς 5ϊλν. τὴν ωρὸς] α τὴν 

120. ἐγὼ γὙχρ} οτι ἐγω 11, ΙΝ, ΧΙ, 19, ς4») ξζ» 71» 75. 108, 
τι8, ΑΙεχ. α γάρ Χ, 18. Τρ, δῖαν. Οἶτος. εἰμι} αν, τὸ, 
1οϑ8, 118. δῖαν. Οἴτορ. υποῖβ ἱποίααϊς ΑἸοχ. αὐτῶν υ]ῖ.] ὑμῶν 
16, ς2, ς3, 73. 121. (δῖ. Νῖς. 

ΧΙΝ, μνησϑήσομ.} γεεογἀαίμς ζμὶ 5ῖλν. Οἷἶτοσ. -Ἑ ερο Οεογρ. 

διαϑ. αὐτῶν) αντ. διαϑ. ΙΝ, ΧΙ, ς.. γς), το, 118... ΤὙπεοάογεῖ. ἴῃ 
(δῖ. Νῖς. εἰς. τῆς δια). αὖτ. 22, ςςζ. αὖτ. τῆς διαϑ. 11, ΝΠ], 

ἱ τ - 
αὐτὰς τ᾿ --αὐτὰς 251. ροῆ- 

ς8, γι. Αἴοχ. Λλ αὐτῶν 10. Α ὈΓΠΙΤΊ 4116 Οδογρ. ἐοἤανιεμι »πεὶ 

δῖαν. Οἴτορ. τῆς προτέρας) τῆς πρὸς τοὺς πατέρας Χ]. ἡ τῆς 

ΝΠ, τς τό, 18, 19, 30, 4) 64, 73, 74) 75» 77. 89, τού, 1τοϑ, τ18, 
128, 129, 131) 134. Οοτρὶ. 1ρί. (ας. ΝΊςο. Ατγπι. σ. αἱΐαιι. Αὐπι. 
Ἑὰ. ὅτε] οτι ς8, ζ9, 118. Αἰγύπ].1 ΖΕ »ρείονμνι Αὐπὶ. 1. 
8[Ἰἰϊχιιε. Αττη. Ἐά.. ἐξ οἴκ. δουλ.} « ς8. “Ὁ ῥγαπιαπε ΓΝ, ΑἸεχ. 
ἔναντι] ἐναντίον ΝΊἼ], τς, τό, 18, 19. 30, 32, ς2,) ζ4, ζ.5,) τύ, ς8, ς9, 
64. 727 73» 74ν 75» 76, 77. 859 1ού, 1οϑ, 118, 128, 1295» 1309) 131) 

134. Οογηρί. (τ. Νίς. Ὑποοάοτεῖ. ἴῃ (ας. ΝΊο. δά 1. τῶν ἐϑν.} 

πανΐων τῶν εὃν. τό, το, 30, 32, 52) ς4) 73ν 74) 75» 76.» 7758) 1ού, τοβ, 
.118,128,130, 131,)134. (αῖ, Νὶς. ὙΠεοάοτεῖ. 1. ς. Θεογσ. Αὐπι. 1- 

ΑἸαυς. Απτι. Ἑ4ά. τοῦ εἶναι} α τῷ 19, τοϑ, 118. αὐτῶν Θεός] 
ἐΠὶς εκ: (ορί. ἐγώ] α οὐπὴ (44. 72. ἐγὼ και (ἢς) 128. ἐγὼ 

γαρ 8. εἰμι] ΑἸΝ, Χ, τςν τό, 18, το, 30, 32, ςς, 64) 73») 77» 
8ς, 1οϑ, 118, 128, 129) 130, 131. (ομηρὶ. ΑἸά. 110. (αἴ. Νὶς. 

ἘὈΠΟΙς ποϊυάιϊε ΑἸοχ. 

ΧΙΝῚ. Ταῦτα] ἀκε μιπὲ στη. 1. αἰϊαις. Αὐπι. Ἐά, κρί- 
ματα] προσταγμαῖα τς. δικαιωματα Χ, ΧΙ, τς, 18, 128. Τρῖ, 
μου τ᾿, 2) ΑἿΝ, Χ, ΧΙ, ᾿ς, τό, 18, 29» 30, 53, 54) 4) τό, ς8, 

59, 64, 73, 745 74» 76, 77, 85) τού, τοβ, 118, 128, 129, 130, 131) 
14. (οιηρὶ. Αἰά. 1ρ΄. αι. Νῖς. Οορι. ὅ81ν. Οἶγορ. Οεοσρ. 
Ἀγπν. τ. δ[ηΠσυθ, Ατυτη. ἘΔ. υποῖβ υγυγησιδ ᾿ποϊυαΐε ΑἸοχ, σροσ- 

ταγματαά] χριματα τς. πραγμαῖα 120. (σέο. -Ἔ χαὶ τὰ δικα:ι- 

Ἔ φυλατΊεσϑε (ἢς) 
᾽ 7 ο .: 

ανανεσ. 1 ] μεταξζυ 

ὡματα 5749 70, τού, 134. μα 5} ΟΊ]. 
[8 

)ς. καὶ ὁ] α )ς. 
᾽ ἤ ᾿᾽ 7 ) “»ἫἍ᾽ ᾽ 

ΓΠΔΙΓΟῸ ςϑ. αναμέσ. ιϑ---αναμέσ. 25} κα Αἰζειτγ. εἰ 1185 115 ᾿πῖεῖ- 

" Ἀ Σ 

ἔδωκε) εδωχκα ς 5. 

. 3 »"- ΜΝ νὰ 5 

Ἰδοξηῖ 10.) 53) 1οϑ, 118, αὐτὰ} αὐυτων τι6. αὐτξ (ΟΠ}ΡΪ]. καὶ 
Ε ΄ . ᾿ ν " - “2 

ὠναμέσ.] 18 Τοτρία 18. ἐν τῶ ΟἿΠῚ [ᾳ4ᾳ.} ᾿ Ἄχϑῦ, κα; Σινα] 

Σιναῖ 54, 75. ἐν χειρι] καὶ χειρὶ (6. Μωυσ.] - δαναι 18. 

Ι. Καὶ] α Αγηι. 1. ι. δἰαιε. Αγπι. ἙἘά. ἐλαλ.} εἶπε ΘΧΡΓΙΙΠΉΪ 

οἷαν. Μοίᾳ. τρὸς τς Τ᾽ Μωση ζ4. Οεοῦσ. εμϑι δίς Ασπ. 1. 

αἰαυθ. Αὐπι. Ἐπ. 

Ἐα, 

1, τοῖς υἱοῖς] σπ ἀἰις στη. τ. αἰηυς. Ασπὶ. Ἑά. αὐτοῖς} 

προς αὐτοὺς Ψ]Π], Χ, τς, τό, 18, 10, 29, 30, 52, ς3,) 545 58) τό, ς8, 

λέγων] εἰ ἐἰϊεῖ! (ὐδοῖσ, Αγπι. 1. ΑἸ Π14 06. Αττη. 

50, 04, 73) 75, 77, 83, ὃς, τοῦ, τοϑ, 118, 1209, 130, 131, 134. 
(ομρΡΙ. ΑΙά. Τηρί. (αι. Νίς. Οὐρσ. ἱ, 2ο1. διν. Ογτ. ΑἹ. ὶ, Ραγῖς 

ΡΠ, 238, 164 4ἰ1δ] αὲ Ψατ. -Ἐ λέγων 20, ς 5» 83. Δ]ά. 5]αν. Οἤἶτορ. 
- ᾽ . νι βο Θ λεγὼν ΓΠΑΓΡῸ ὅς, Εἴ ΡΓΓΠῚΔ ΤΠΔΠ 120. α Οεοτγρ. ὅς} ἀνϑρωπος 

,. 131. ἄἀνώρωπος 

ςὉ, ζ9,) 7292 739 755 83. ὃς, τού, ΙΟῦ, 118, 12ὅ, 110, 134. (ΟΠΊΡΙ. 
Ἀ1ά. Γωρί. (δι. Νις. ὥγν. ΑἹ. 1, Ῥάγία ΡΥ πια, 218, ς72. (ὐορῖ. αν. 

γρωπος ῬγΘοτηΪτς Ἰη οΠαγαξξ, τηϊπογε Αἰεχ. ἀνϑρωπος ανϑρωτπος ος 

τ Ὁ ΓΞ τ " 5. 5. τ4. τί δ ν. Δ: Σ δ, τό, το, .30, 52, 53) 54» 50; 
1 

18, γ4,) γδ, 129. ἄν] Βαθοεὶ πιαύρο, 1η ἔσχε! ογηΠιιπι, 64. α Οτισ: 
Ἰ. ᾿ς. εαν ΙΝ, 325 54) 75. ὥς εἴδη Ογτ. ΑἹ. 1, ραιτε ρείπηα, 238, 
{εἀ 1101 υὐ Μ'αῖ. εἐξηται] εὐζεται ῥτῖπιο, δά εχ οοττ. εὐξηται, 64. 
εὔχηται Ογτε. ΑἹ. ἱ, μΡασῖε ῥγίηνα, 218, {εὰ δὶ υὐ Ναῖ, ϑαυμαςωσὴη 

ΠΠΔΓΡῸ Χ, εἴ ρήπιᾶ τὴ 120. Εἰρί. ϑαυμαάρςωσει τηᾶῖσο ὃς. 9..υ- 
μᾶςω Θεὼ (6) τηᾶῦρο 128. ὡςε] εἰς Οοιηρὶ. τιμ. τῆς Ψ. 

αὐτ. ταξασϑαι εν διατιμῆσει σου ψυΐχων τιαῦρο ΣΧ. Τρ τιμὴν] 
τιμῆς 82. δουναι τιμὴν 18,32. (αἵ, Νίς. Ὑεοάοτεῖ. ἴ, αὐ ς, Οὐορτ, 

δίαν. Οὔἴτορ. ψυχῆς] εὐχῆς Ὑπεοάοτει, πῃ Ἐά, Ηαΐ. 1. ς. 1ε4 

ψυχῆς ἴῃ Οαϊ. ΝΊς. αὐτῷ τῷ Κυρίῳ, ἜγΔι]} αὐτου, τῶ Κυοιω ἐξχι 

64. ΑΙά. αὐτῷ} α ΙΝ. Αἴδῦ. 1. 2. 3. ὑποὶς ἱποίυις ΑΙον, 

-“Ἔ δουναι ΧΙ, ς4,. 75. τῷ Κυρίῳ} Μᾶς ἱπτειϊποανὶς ρα πιαπι8 
Αγ]. 1. 

11. Ἔςαι 15] καὶ εσραὶ 72. Οδοῦσ. το ϑῖαν. τιμὴ ι] 

Ἔ αντου ἸΨ΄, «8, )ς. Ογγ. ΑἹ. 1, Ῥασῖε ὑγίιηδ, 228, 1εἀ 41}01 αὐ ατ, 

“ αὐτῷ ἴῃ οδαταῖς. ταϊπογα ΑἸςχ. ἄρσενος] ἄρῥενος Οἰρ. ἷ, 201. 

ἀπὸ] εως (ῆς) 19. εἰκοσαετὰς} εἰκοσι ἐτῶν το. ϑίἷαν. Οῆτοσ. 

Αγπι, τ. δῇΐᾳυς. Αττι. Ἑά. ἑξηκονταετες} εξηκοςοὺ ετοὺς 1Π. 
ἑξήκοντα ἔτξς (ἢ) Τλρῦ, σας. Νῖς. μιχαρίπια ἄππος δῖαν. Οῇτορ. 

Ατπι. 1. δ᾽ ἴσυθ. Απτη. Εά. ἑξηκονταετας ἴῃ ἌοπιΑγαέξ, τηϊπούς Αἰοχ. 

ἕςαι 25] καὶ εςαι γ,2. {8 5ἷαν. αὐτῷ ἡ τιμὴ] ἢ τ. αὐτου ἸΝ, 

72) τοῦ. δαν. Απῃ. 1. δἰ ἴψις, Ατηλ. Ἐά. δίδραχμα] διδοχγμα 
ἸΔΠΙΠΠῚ ΠΟῚ {ἘΠΊΡΕΓ 1 ζ2) 16, ζ4,) 59.) 64» 7357 118, 130, 1321. σίκλοι 

σαϑμια πιᾶτρο Χ. κατῆρας υδίχφις 15 ἢας νοςὲ Ἔχρυπι (σεοῦρ. 

Αἴφιε ἰτὰ νεγῖετιπῖ 411 Ιπιεγργεῖοβ. τῷ ς. τῷ αγ.} ἐπ πιοηιγα 
“βαίενιε Μπεγε ορῖ. σαϑμῷ]} σικλω ξ4, 74) 73») 76, τού, 134. 

Οτρ. 1]. ς. 

ΙΝ. Τῆς δὲ ϑηλ.] εἴ  ανιίπς ϑίαν. Οἷἶτοσ, εἰ α “ινιίμα Ἄττῃ. τ. 
Αἰσας. Ατπὶ. Ἑά. ἔςα!]) οδο δῖαν. συντίμησις} τιμὴ τό. 

Οορῖ, δῖαν. Οἴἶτοσ. Ἄγπι. σ. δαυθ. γπὶ. Ἐά4, -Ἑ αὐτῆς τοβ, 
118. Οορέ. συντιμη εἰς (ῆς) 29. δίδρ.} - ἀργύριον 7 ς. ΑτΆΡ. 3. 

ν. Ἐὰν δὲ] , δὲ Θεοτγρ. πνταετδς]} πεντηχονταέτους ([ς) 
τς. γμῖηγπο πρὶν δῖαν. Οἤτοσ, Ατγπι. τὶ αἰνσπθ, Αὐπν, ἘΠ, εἴ. 

: γ) 89) 74.» 75» 10, 
1οϑ, 118, 129, 134. (Οπιρῖ. εἰκοσιετῆς (Πς) ΑἸδοχ. εἰκοσαείων 

ΨΗΣ:, ἔςαι} - αὐτον ΧΙ, ἔξω ΑΙδχ. ϑ8ἴκν. Οἶτορ. ἔςαι 

--ἧςαι ἴπ τοπη. 6| ὁ αἰΐειιΓ, οἴ αὐ 115. ἐπ 

χοσι ἐτὼν] εἰκοζου ἐτοὺς 11], εικοσαξτους τα, τ8 

ἡασοηῖ, εξ {ρρ]εῖα 
. . ", Ν ᾽ 

ἸΠ ΠΊαγσ. ΤΕΟΘΠΤΙ πῆαηιϊι, τοῦ. τιμῇ) - αὐτου ΤΚΨ΄. Αἰ. 2. 
᾽ . , ᾽ " " Ἴ 

Ἔ τάθπ ἴῃ οπαγαέϊ. πῆηογο Αἷόχ. τὸ ἄρσεν.} ἃ ἈΑΣ΄γαὺ, 3. εἰ- 
ζ Γ,,.-" Ἶ τς .ν Ν [Ψ] ἈΠᾺ  Ἴ τι, Λ " ᾿ε ᾽ 

κοσι 25] πεντε (ἢς) ΕΥ̓ ὁιθρ. 1 ππτὸιθρ. Δ΄ 1 καϊϊτεσγαῖγ. δὲ 41 5 1ἢ- 
ἐν Ν, 0 

[οΓ] ας ηΐ ιό, 522131, Θιθρ. 1 ] ΝΠ ἀργυρίου. γ0, ξξ, δύ, τοῦ, 1, Ῥ΄. 
ΤῈ ΔΝ φο ἣν Ο - ΤῚ 

ΦΑΡΑΏ), 4. τῆς δὲ ὃ.-τ-τῆς δὲ 9. ἴῃ σοιῃ. 67 κα ὈΟΥ̓ΓΟΠΊΩ δὲ συ 85 115 
- ᾿ φο δὶ “Ὁ ἃ Ὕ ᾿. 45»: Ἢ 

ἹΠτΕΓ]ασξηξ τς, τῆς θὲ “ηλ.} εἰ ὦ ἠωῖς Αττῃ. τ. αἰπσῦδ, Ασπῃ. Ἐή, 

δέκα ] δεκατεσσερα, εὰ τεσσαρὰ ΡΟ έτ|5 Τρ οῦ Πηρυ 5 Πἰτῖογαβ ποῖδειτ, 
ΜΔ ο ἜΕῚ ὦ ᾿ Ο δΥν ἢ δ σισβ. “ ] ΤῊ 0)», , 9) ΙΟῦ, Σ7106ὲ ( ΟΠΊΡΪ. -- θγὺυ Θι0 υ ν ΠῚ ς ὃ 44 

4 ᾿ ὮΝ ΖΦ" 
8 Ἂ 75: Αταῦ. 2. σικλοι ΠΊΔΥσΟ ὈΓΙΠῚΔ ΠΊΔΠΠ 120. δίδρ. Ὧν διδο. 

ἀργυρίου ἰῃ σοῦ. 6] κα ρΡοϊγεμπια εἰ Ζι80 15 ΤΟΥ ΔΟΘΙΣ τ τὶ Ηλδυῖς 

αυΐρρα δύο πεῖν ρι5 διδο. ἀργυρίου δά η. υὐσαΐαις σοπηγηδῖῖο. 
"Α΄ ν᾿ έ ἰ 

ΨΙ. ᾿Απὸ δὲ] , δὲ 11. απὸ δὲ, τς δὲ ᾿π ςπαγδέϊ. ΠΠΠΟΓΟ, ΑἸδχ, 

εἰ α (ὅεοῖσ. ΑΥπη. 1. 4[Π416. Αγπι. Εά. ως] καὶ εὡς ζ4) 75. 

πενταετ.} φμίηφηε αηπος δίαν, Οἰἶγοσ. ΑΥὐπη. 1. αἰπαυθ. Ασηὶ. Ἑά, 
ἐςαι] ς τὸ. ἐὔο ὅ]αν, Ἶ τι μη] ἽΝ αὐτὰ ῖν. Ν᾿ Ἰάδπλ ἴῃ σδαγαέζ. 

Ὶ ΤΑῚ Ε ΤῊ ΠοΥῈ ΑἸεχ. κα ζ9. Ἄγπι. 1. Πσὰς. Αγ. Εά. διὰ ι-διδρ. 2] 
δας ͵ τ 

λα δἰταγυῖγ. εἴ 4115 118 Ἰπτου]ασοπξ τύ, 121. διδο. 15] -Ἐ αργυρίᾳ ΤΊ, 
- - ἱ » 

᾿ ᾿ Ἶ ἃ } εν Ἐν; γ΄ “ἡ - “- ῶ »»" “ » Δ'ὋἝΟἝ ὃν ἂν [ν0 1], Χ, 18, 19) 29, 32) 52) 53) 545) 56, ς8, ς9, 73) 745 75) 77 

45. 



ΛΕΥΙΤΊΙΊΚΟ  Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΥΠ. 

7- 

δ. 

9. 

1Ὸ. 

11. 

ἀργυρί 8. 

ΞΖ Σ --“- 

τ δ᾿ »σὰᾷ λ εφ. . “Φ ., 2} ΄.ῸϑΘ τ» .. ὦ. Ψ ς: - "ν Φ.»᾿ δου τὰ ζ΄ 
Εᾶν δὲ ἀπὸ ἑξηχονταετῶν χαὶ ἐπάνω, ἐὰν μὲν ἄρσεν ἦ, ἔςαι ἡ τἰμὴ αὐτῇ παεντεχαί- 

δεχα δί ἴδιαχμα ἀργυρίου' ἐᾶν δὲ ϑήλεια, ϑέκα δ ἴδραχμα. Ἔαν δὲ ταπεινὸς ἦ τῇ τιμῆ, ςήσε- 

ται ἐναντίον τῇ ἱερέως" χαὶ τιμήσεται αὐτὸν ὁ ἱερεύς" χαϑάπεῤ ἰσχύει ἡ χεὶρ τᾶ εὐξαμένα, τί-- 
’ .ϑΞ." δε. »ἢ 

μῆσεται αὑτον ὁ ιεβεῦς. 
΄ Αι, ι “. 5 ἈΧ ’ φῸ [4 ν Φ ᾿ 

ρίῳ, ὃς ἄν δῷ ἀπὸ τότων τῷ Κυρίῳ, ἔςαι ἅγιον. 

ρὸν χαλῷ: ἐὰν δὲ ἀλλάσσων ἀλλάξη αὐτὸ χτῆνος χτήνει, ἕφαι αὐτὸ χαὶ τὸ ἄλλαγμα ἅγια. 
Ἐὰν δὲ πᾶν χτῆνος ἀχάσϑαρτον, ἀφ᾽ ὧν ἃ προσφέρεται ἀπ᾿ αὐτῶν δῶρον τῷ Κυρίῳ, ςήσει Τὸ 

᾿Εᾶν δὲ ἀπὸ τῶν χτηνῶν τῶν προσφερομένων ἀπ᾿ αὐτῶν δῶρον τῷ Κυ- 

Οὐχ ἀλλάξει αὐτὸ χαλὴν πονηρῷ, ἐδὲ ππονη- 

12. κτῆνος ἔναντι τῷ ἱερέως, Καὶ τιμήσεται αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἀγαμέσον χαλᾷ χαὶ ἄγαμέσον πονηρᾷ" χαὶ 

13. 

14. 

’ 4 ὶ δ." ἐφ Ν, φ’ ΄ 

καθότι ἂν τιμήσηται αὐτὸ ὁ ἱερεὺς, ὅτω ςἥσεται. Ἔδν δὲ λυτρόμενος λυτρώσητάι αὐτὸ, προῦ- 
ϑήσει τὸ ἐπίπεμπ]ὸν πρὸς τὴν τιμὴν αὐτᾶ. Καὶ ἄγϑρωπος ὃς ἂν ἁγιάση τὴν οἰχίαν αὐτὸ ἁγίαν 
τῷ Κυφγίῳ, καὶ τεμήσεται «αὐτὴν ὁ ἱερεὺς ἀναμέσον καλῆς καὶ ἀναμέσον πονηρᾶς" ὡς ἂν τιμήση- 

82, 831, τού, 11:8, ἰ28, 129, 130, 131) 134. Οοπιρῖ. ΑἸά. ΑἸἴεχ. 

1μρί. (αι. Νίς. γε. ΑἹ. ἱ, βασῖε ρείπιδ, ς)γ4. Οορῖ. Αγῦ. 1. 2. 3. 

δίαν. Απι. 1. δἰ ἰδψυε. Ασαι. Εά. γῆς δὲ 9η5λ.}) - η τιμὴ ΙΝ, 

ς8,)ς. -Ἐ εαδόεπι ἰῃ Ἑἰδγβθ.. πιίοες Αἰεχ ον ἥωπεία διλν. Οἰἶτοξ. 

“ α απείπα Αττα. τ. δἰϊΐΐαυς. Απη. Εά. τρία) ϑικα ((ς) 29. 

διδρ. ἀργ. α ἀργυρίου , Π, ΧΙ, το», τοϑ, ι18. (ορῖ. κα υἱγυπίαυς 
72. διδρ. ἀργ. [δὰ ἀργυρίου 'ῃ σἰιβσδές. πιΐθοσε, Αἰεχ. ᾿ 

ΝΙΙ]. Ἐὰν δι) α ρεπιο, (δὰ (υρ ίενὶς αἱ12 πιϑῆυς, 16. α δὲ Οεοτσ. 
ἐξηκονταντες} εἐζήκοντα ἐτους ΝΥ. τσιντηκονταὰ ἐτὼν 

(ἄς) ς49 γ4,. 23. 76, 134. ἑξήκοντα ἐτῶν 1ἱρῦ, (αι. Νίς. ἐπα- 
νω} τ. Ατπτῇ. τ. εἴης. Απῃ. Ἑά. ἐὰν μὴ} ἐᾶν δὲ μεν ((ς) 
131. ἄρσεν) ἀρρην 71. ] α ςς, 71. ἔςαι) α ς3. οο 
ϑίευ, αὐτὰ) Α Ι,, ΧΙ, ξς. Αἰεχ. διδ.. Α ΠῚ Κελῖυ, (οἱ δὺεὶ 

ΤΆΓΡΟ ρεσοα ταῦ, Υ]]. ἱσγνρ.)}) ““ γεωπιίαυηι [ΓΨ. ΑΙεχ. 
ὁδῶν δὲ ϑήλ.) τῆς δὲ ϑηλέιας Ν]], Χ, τς, τό, 18, 38, ζςα, ς3, ς4) ςς» 
ς8, ς9, όᾳ, 73. 74. 7ςν 77, 1ού, 128, 119, 131, 124. (οπρὶ. ΑΙά. 

τωρ. κι. Νὶς. τ" ,απιίπα δῖιδν. Οἷἶχοξ.υ “Ἱ Ἃ« “ανίνα Αὐτὴ. 1.Ἅ 
αἰΐαυε. Απῷ. ἘΔ. Ὧ γαπίπα Αι Οεοῖξ. κα οὐπὶ ί4ᾳ4ᾳ. Ατοῦ. 4. 

δίκα] ὀκτω (6ς) 29. δίδρ. 2]. 78. “Ἐ ἀργνριον 74) τοό, 134. 

γε. ΑἹ, 1, ρμαεῖε ρεϊπιδ, ς 72. 
ΝΠ]. Ἐὰν δὲ] α δὲ Οεοοᾳ. ταπ. ἡ τῇ τ. ἐλασσων ἡ της δια- 

τιμησίως ΠΑΡῸ Χ. 1ἰἱρ. ταπεινὸς) ρακρε δίαν. Οἴτος. Απ. 1. 
αἰἰηυς. Απη. ἰιά, γῇ τιμῃ} τῆς τιμῆς 7ς. κα Τῇ 29, 9. ιο8. 
Ἕ αὐτοῦ ΚΝ, ς8. Αταῦ. 1. 2. δίδν. Μοίᾳ. “-Ἐ λάεπ) ἰη ςμδσβέϊ. ΄ιὶ- 

Ὡοῖε Αἰεχ. ἐν ρει πυηι Απ. 1. δἰαυς. πῃ. Βά. εήσεται] 

ξησιτε αὐτὸν ἱν. {:. αὐτὸν (δ Χ ἰπ οδεαγδέι. πιίποιε ΑἸεχ. Μο 

δίαν. Οὗτος. ἐναντίον) ἔναντι (στρ. δερέως) - δα; Οϑοι. 
χα) οντος (Ὡς) 329. τιμήσεται 13] διατιμησιται τς. τιμήσει 
(4. 7ςζ.- Λάάρ (ὅς) Ατὰ. ε. αἰηυε. Αι. Εά. αὐτὸν) 711} 
Απῃ. 1. δηυς. Αια. Εά. ὁ ΜΡ. ι'πτ-ὸ μ᾿. 2} α δἰκεγυῖσα δὲ 
ηὐᾶς ἰ)5 ἰηϊεύζδεεπε ς 3, 71. καϑαπ.}) καϑ' ὅσον Ογε, ΑἹ. ἰη Οἱι. 
Νιὶς. β 1, δ’ ῥα Αστη. 1. αἰϊϊφυς. Αγ. Ἑά. ἐσχώε.} ἰσχυσο 
γ4ᾳ, γ)6. ισχυ» «:δ(Δ (γ δα ὑπᾶ 18. χε] τιμη το, 1οᾶ, ε18. 
-«ἰ αὐτου ᾽ς, 129. Οοιῃρὶ. Αἱεχ. τὰ εὐξ.)}).. τὰ Οοαρὶ. ΑἸεχ. 
τιμήσ. 2.) α εὐπὶ ίᾳη. 74. τως τιμησ. Ν]], τς, τό, 18, 49, ς8, 
64, 73, 77, 89. 129, 130, 131. (ὐοπιρὶ. ρ΄, τῶ τιμησ. 435, (2, 
74, τού, 128, 134. Αἰή, (δἰ. Νὶς. Ογε. ΑἹ, ἱ, ρασῖε ρείπῃδ, ς 72. 

Νε ρεκιύκκυας (ορι. δίαν. ὕεοῦζ. τιμησω )ς. “Ἢ αὐτὸν 29. 742- 

εἶφι ἐδ} ρει κα ((ς) Απτι. 1. αἰΐΐᾳφιε. Απη. ἘΔ. 
ΙΧ. ᾿Ἐὰν δὶ} α δὲ ϑῖλν, Οὗτος. θοῦ. “Α Απη.. τ. αἱ ψυς. 

Απη. Ἑά. τχῶν χτην.) α τῶν ΧΙ, οπ᾿ αὐτῶν) ἐπ᾿ αὐτῶν 110. 
υπ᾿ αντων 1ς) 64. ΑΙά. , Απῶ. 1᾿. ἂδαιε. Ασα. Ἑά. δῶρον) 
δωρα 73. δώρων ῥτίοο, ἰςὰ δωρον εχ οοετ. εὐυίάεπι τπσῶυε, τού. δι- 
ἀἰουΐϊυπι ρεσπιπυης Ατπι. 1. δἰΐφυς. Απῇ. Ἐά, τῷ Κυρ. 1] 
τε Απη. . αἷᾳυς. Απῃ. Ἑώ. τῷ Κυρ. ι᾿-----τῷ Κυρ. « 4} 
α Ροΐϊεεπιδ εἰ 4ια: ἰ,ϊ6 ἱπιετδοεηξ (4. Αγϑῦ. 3. ὃς ἂν} ος ταν 32, 
)ς. φφδα ἂν 72. ὅσον οχρήπνυης ΑΠπΏ. 1. δἴϊφυε. Αστο. ΕἘὰ, Δ 
4: (οριί. ἴσα) -Ἐ δος Οεοῖς. ἅγιον). -Ἐ. 41 κπρὴαὲ γεν πεῖν 

Αἰδῦ. 1. 3. 

Χ. Οὐκ] εἰ πε Αστι. ιν εἴσω. Ασα. Ἐάὰ, ἀλλάξει!) αλλαξεις 
16, 30, ς2, 77, 108, 118, 129. (ι. Νῖς. ἐπιλέξηται ἸδῖχΟ Χ. πεμίεὶ 
δν. Μοίᾳ. “παῖε: διαν. Οἴτος. αὐτὸ 1" --Οὐτὸ 1} , αἰκεγιις. 
εἰ 4ια ἰὲς ἱπίεγδοεηϊ ς3. αὐτὸ 1] αὐτω 16, 19, ς9, 75. ἄντον 
:τοό. -Ἐ οὖ δὲ καὶ ουκ ἀγτερει ἀντ ΤΥ. -ἰ ελόετη (δ Ἀὰ ἰῃ οἰ- 
τρέϊ. τοποις ΑἸεχ, α ϑίδυ. Οεασξ. Αστιν σ. αΐᾳυε. Ασω. Ἐὰ. καλ. 
πονηρῷ] πονηρὸν καλω 19, 118. πρφιηρὼ ἰκηΐντι 78. πονῆρον ἴ18- 
᾿πὶ 48. «Ὁ Χαμ οὐκ ἀὐτεβει ἀντ )ς. -ἰ εδάετὶ ἧς ὑγξευῶῖε ς4. 

ἐἰπὸ Α 89. 

καὶ οὐχ ἄντέρει αντοὸ [ῇς) πιᾶγξο ῥτίπια πιδηυ ΧἼ1. ὄοπα πιαίἑ ϑἷαν. 
Μοίᾳ. ἐδὶ τσονηρ. καλῷ} καλὸς ἱδηῖυπὶ (ἢς, φυδηῖυπι νἱθεῖυτ) 
ξ9. οὐδὲ καλὸν πονηρὸν (Ώς) 19. χδὲ καλοὺ πονηρῶ 118. «δὲ πονηρω 
χκᾶλον 72. κέφκε πιαΐσ δον: ϑίδν. Μοΐᾳ. δὲ} α δίαν. Οἶτοσ. 
Θεοῖς. ἀλλάσσων) κα τύ, 77»), 111. οαλλασσ. 7γ.. αλλᾳξῃ) 
αλλαζης 10, ς2, 77. 82; 8ς, 130, 131. (δ. Ν)ς, 8,δν. Οὗτγοζ. αλ- 

λαξεις τι6. εἐναλλαζξει 7ς. ἱπιλέξηται ἴλλγρο ] ρί, αὐτὸ 2] αὖον 
ΧΙ. αὐτὰ (ἢς) 29. αντω ς9. αἸΙὟ. δίαν. Οἴγοχ. ιἱωςΐϑ ἐμοϊυαϊε 
Αἰεχ. ἐδα δϊαν. Μοίᾳ. ἔςια") οἹο δῖαν. αὐτὸ 15} ἀντω ς3, 
ξ9. αὐτὰ (ς) 10. τοῦτο 1321. εἰ ἀστ δἷλν. εἰ ἐἠν( Ασῃι. .. 

α Θεοζχ. καὶ} α ς3. ϑίαν. Οἴτζσοχ. τὸ ἄλλαγμα) το ἀνταλ- 

λαγμᾶ το, 1ο8, ι18. τὰ ἀαλλαγμαᾶτα ι8. α τὸ Χ, ς3. 1ἱρῇ, δίαν. 

Οἰἶος. “Ἑ ἀντου ἹΝ, ςβ, γ4, γύ, τού, 134. ΤὨκοδοτγεῖ. ἱ, 4 τό, 
Οορί. - ἰάειτ ἴῃ οἰλγδέϊ. πιίθογς Αἷοχ. ἀγια} αγιον ΧΙ, τό, 

19) 409, ὅν γ4ῳ, γό, 77, 1ού, 1το8, 118, 131, 134. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. 
ὙΒεοαοτεῖ. ]. ς. δίαν. Οἴἶτοζ. Αττῃ. 1. αἰϊΐϊᾳυς. Απῃ. Εά. ἀγιὸν ἱπ 
ἰεχῖι,, εἰ αὐτὸ ΠΙΆΓΡΟ ῥείπιᾶ πᾶηυ, Δ]. - Κυριω 19, 1οϑ, 118. 
Ἀπηεηὶ (οὐά. αἰἰαυ!. Απτη. Ἑή. 

ΧΙ. Ἐὰν δὲ] α δὲ δίλν. Οἰἶτοχ. Οθογρ. τᾶν κτ. αἀχαϑ.] 
λα πᾶν (ορῖ. πσὁ οππὶ ρέοογε ἐπεβωγο Ατπι. 1. αἴας. Απῃ. Εά, 
Ἢ οἱ 5ϊλν. Οὗτος. σὰ Θεοῦ. ὦ ,ν Ἄττῃ. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ. 
Ἑα. ἀφ᾽ ὧν} κπανι α φμίδιε (ορι. ᾿προσφέρεται) προσφέρετε 
τό, ς9, 13:1. ὥπ᾿ αὐτ. δ. τῷ Κ.}) δ. τω Κ. ατ᾿ αντ. 6... κα ἀπ᾽ 
αὐτῶν δίλν. Οεοτζ. πη. 1. αἰΐᾳυε. Απῃ. Εά. ἐγ δωρα 
784. απὶςυΐυπὶ Ῥεσεπιϊττιϊ Δετηςηὶ Οοήά. δἰἰφυ!. πῃ. Εώ. τῷ 

Κυρ.)] δονιιπὶ Αγὰρ. 23. Ὅεο οὐπὶ δτίουϊο Απηςηὶ Οοαά. αἰϊαυΐ. 
Ἀπῃ. Ἑὰ. ςἥσε!) 4,84 ϑίαν. Οἴἶζοχ. ἔναντι} ἐναντίον ἱς, τό, 

18,30, ς3, (8, (9, ὅμ 72, 749 75. 77. ὃς, τού, τοϑ, 118, 129, 130, 
131) 134. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 1ἱρί. (ωι. Νὶς. ἐναντίος (ἢ) ς4. 
σὰ “ρ.] α τὰὸ ϑίδνι. Οἴτος. - σω Οεοιχ. 

ΧΙΙ. Καὶ 13] α τ6. τιμήσεται) τιμησει 73. ΑἸεχ, τιμηῆση 

26. τιμησηται 131. διατιμησεται, 128. αὐτὸ 153} αὐτω 134. 
αὐτὸν 29, ης. ΑΧΙ. Θεοῖς. ὁ ἑερ. τ5--ὸ ἐρ. 45] α αἰϊεσυῖσα εἰ 
φυῶ ἰὶς ἰητεγδοεπὶ 16, τοό. ἐἶναμ. καλ. καὶ ἄναμ. πὐν] αἴ3ι. 
Χαλ}]) δόπογαπε δίαν. Μοᾳ. ἀναμ. 4]. Απτῃ. 1. αἰϊδχυδ. Απτῇ. 

Ἑὰ. πονηρὰ} πιαίαγαπι δῖδν. Μοίῃ. καὶ 3]. 10, 1οβ, 118. 
Οοερὶ. δίεν. Οἰἴἶτος. ἂν) ἐᾶν 32. τιμήσηται) τιμηση ς3. 
τιμησεται ςς, 7. 82. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 1 ἰρί, τιμηϑησεται 11. δυνη- 
σηται 2. αὐτὸ 2] αὐτὸν 82. αἴ], ςῳ ςς, )ς. Αἰεχ. ἅτω 
{ησ.) ουτως κῆσ. 16, 9, 72, 110, 131. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἁτος 
(ς) ςησ. )ς. τόντο γησ. ςς. Ατπ. :. δἰἴφυς. Αγπι. ΕἘά, στως 
ἐξαι 20. δίδν. Μοίᾳ. δε οο δῖαν. Οἶτορ.0. ἅτω γησ.--ὅτω ςαϑήσ. 
ὧη οι. 14} α Ροϊγεχηδ εἰ αυκ5 Εἰς ἰηϊοτδοεης ἃς. 
᾿ ΣΙ. ᾿Ἐὰν δὲ] α δὲ δῖαν. Οἴἶτος. ὕφος. λυτρέάμ.}, Οεοτρ. 
αὐτὸ} αὐτὸν ζς. αἀντὼ ρείπιο, δὰ αὐτὸ εχ ζοεσ. )ς. τροσϑήσ.} 
«ἐάκαι δἷαν. Μοίη. εἰ σαάάεί «αἱ ἐκ Αγαν. τ. αἰὔφυς. Ασππῃ. Ἐὰ. 
ἐπίπεμπΊ.) πίμπῖον μέρος εχρεΐπνῖς δίλν. Μοίᾳ. πρὸς τὴν τιμ.] 
ἔπι τὴν τιμ. ἴρ, 4), 74, )ς, τού, 1:οϑ, 118, 134. ἔπι τὴ διατι- 

μῆσει τολζο Χ. 1ωἱρί. ργε!ἱ οὐτὰ τον ϊο Αττὰ. τ. αἰΐψυς. Απῃ. 
Ἑα. 

ΧΙΝ. Καὶ ἅνϑ}.} α γ2. κα ἄνϑο. Απαῦ, τ. 3 2. ὃς ἂν ὧγ.} ος 

αν αγ- 32) ὃς. ος ἐᾶν αγιασω 75: ὃς ἂν ἁγιάσει ΑΙεχ. ΚΑ μκᾶι- 

ἥκει ϑιαν. Οὔσος. Οεοις. τὴν οἰκ.)} αὶ τὴν Ι,, ς9. δ γίαν 

τῷ Κ.) ἅγιον τῷ Κ. ΑΙεκ. α Οεοξ. καὶ 2]  Αἴ΄δῦ. 3. Αγῃ;. 1. 

Ααυς. Αἴ. Βα. τιμήσετ.) τιμησηται 74» 134. ΑἸά, ϑίαν. 
αὖτ. ὁ μρ.} ὁ πρ. αὖτ. Οὐοηιρὶ. αὐτὴν 13} αντιν 

α θώσξ. ὁμρ. Χ'--ὸ ἱερ. 32] α εἰιεσυ. οἵ αυδε ἰὶς ἰΩ- 



τ Ἶ Ὶ 

ΛΕΎΣΤΨΊΙ ΚΟ Ν. 
ΚΈΡ. Χχγῃ, 

χα! αὐτὴν ὁ ἱερεὺς, ὅτω ςαϑήσεται. Ἔδᾶν δὲ ὁ ἁγιάσας αὐτὴ αὐτὴν λυτρῶται τὴν οἰχίαν αὐτῶ, τροσ- 15. 
ϑήσει! ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ἐπίπεμπ)ον τῇ ἀργυρίον τῆς τιμῆς, χαὶ ἔφαι αὐτῷ. ᾿Ἐὰν δὲ ἀφξὸ τῇ ἀγροὼ 16. 
τῆς χατασχέσεως αὐτῷ ἁγιάση ἄγϑρωπος τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἔςαι ἢ τιμὴ χατὰ τὸν σπόρον αὐτῇ, 
χόρου χριϑῶν πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίον,. Ἔριν δὲ ἀπὸ τῇ ἐνιαυτᾷ τῆς ἀφέσεως ἀγιΐσηῃ σὸν 17. 
ἀγρὸν αὐτῇ, χατὰ τὴν τιμὴν αὐτῇ ςἥσεται. β 

ΠΑἿΝ,, 19, 74) 76, τού, 1ο8, 134. 

,Ψ »"Ἀ 4 »ν». “ἄΦ5ΟΦὋ. » "εὩἘῈς  ς Ν 4.» ἡ »»΄΄»»»ἀἈἀ »ν» ν» » 4) ϑ Ἃ ἢ 

αγρον αὑτᾶ, προσλογιεῖται αὐτῷ σ ἱερεὺς τὸ ἀργύρι(ΟΥ ἐπί τὰ ἐτὴ τὰ ἐπίλοιζα, εὡς Εἰς ΤΩ “γα. 
ν μ᾿ 95. » .-ο » ᾽’ 5 Ν » Ζ 2 Ὅῳ 

τὸν τῆς ἀφέσεως, χαὶ ἀνϑυφαιρεϑήσεται ἀπὸ τῆς συντιμήσεως αὐτου. 

ἀγρὸν ὁ ἁγιάσας αὐτὸν, πτροσϑήσει τὸ ἐπίζεμπ]ον τὰ ἀργυρίου ππρὰς τὴν τιμὴν αὐτοῦ, καὶ ἔς σὰ 
αὐτῷ. ᾿Ἐαὰν δὲ μὴ λυτρώται τὸν ἀφρὸν, καὶ ἀποδῶται! τὸν. ἀγρὸν ἀνθρώπῳ ἑτέφῳ, ἐἀχέτι. κῇ λοκ 20. 
τρώσηται αὐτόν. 

Ἔδν ὃξ ἔσχατον μετὰ τὴν ἄφεσιν δ γιάση τὸν 18, 

Ἐδν δὲ λυτρῶται ΠῚ 10. 

᾿Αλλ᾽ ἕςαι ὁ ἀγρὸς ἐξεληλυθυίας τῆς ἀφξαρας. ἅγιρς τῷ Κυρίῳ, ὥσξερ ἡ γᾺ 2ι. 

ἡ ἀφωρισμένη τῷ ἱερεῖ ἔσαι χατάσχεσις αὐτῇ, ᾿Ἐαν δὲ ἀπὸ. τῷ ἄφρονι κα σέστωταιν, ὃς ὃς Ἔφιν ἀπὸ 22. 
τῷ ἀγρᾷ τῆς χατασχέσεως αὐτῶ, ἁγιάσῃ τῷ Κυρίῳ, Λογιεῖται πρὸς αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὸ τέλος τῆς 23, 

(εήσσεηῖ 16. ἄναμ. τ: --οὸ δ ἱερ. 29} αναμ. καλ. χαι τοογηρας" καὶ 

καϑόοτι ἂν τηκησέϊαι αὐτὴν ὁ μέρευς ΠΑ οἵ ππᾶγρο, ἰἰςεῖ Π18}] ἀεῖς ἴῃ ἴεχτυ, 

131. καλῆς] δοπαγα δῖαν. Μοίᾳ. αΐανι Οεογρ. ἄνα- 

μέσον α"} , Απῃ. τ. αἰϊΐφυς. Απῃ. ἙΕά. πονηρᾶς] σισίαγνι δἰᾶν. 
Μοίῃ. ὄδοπανι Θεοῖς. εἷς) καὶ ὡς 72. Απη. 1. αἰΐᾳφυς. Αστιν 
ἘΔ. και καϑοτι ἴῃ πιαγρίηςβ, Ὡξ τωοάο νἱἀϊηγιδ, 13:1. ἀν 2] εαν 
ὟΙΙ, 30, 32, 82, 12. τιμήσηται] τιμησὴ 29, 1ο8., τιμήησει 10. 
τιμήσεται ζ0, "ς. ΑΙεχ. Θεορ. ὁ ἱερ. 2], 72... ἅὅτω] «τως 
τό, 19, 59), 72) τοῦ, 1τοϑ, 131) 134. Οοπιρί. Αἰεχ. ἀος Αστιν 1. 
αἰἴαις. Απῃ. Ἑά. ςαϑήσετ.) ςησεται 10, Κ4,) 7ς», 108, 118. 
ξαϑμησεται 7. ἀγαδηήσεται (0) 130, 

Χν. δὲ) , 5ιαν. Οἴτος. Οεοτξ. ὁ ἀγιχσ.} α ὁ ΧΙ, τοϑ. 
αὐτὴν) Ργαεανυης ΓΝ. ΑἸεχ.  α (ορί. λυτρῶται) λυτρω- 

σηται 32, ς3, ςς. Οοιηρ!. Αἰεχ. μιπᾶνεαῤΪῆ),Ἔ Ατην. 1. λυτρωσέῖαι 
ς4) ς8, γ5.- Αππεηὶ Οοὐά. τευ! Απη. ἘΔ. προσϑήσει) κάκ 
δίαν. ἐπ᾿ αὖτ. τὸ ἐπίπ.} τὸ ἐπιπ. ἐπ᾿ αὖτ. ς3. ἐπ᾿ αὐτὸ] 

ἐπ᾿ αὐτὼ τό, 18, ζ9, 725) 131. 

(αι. Νὶς. επ᾿ αὐτὸν ς-ζ. επ᾿ αντὸν τς. αὐτὼ ἰλητυπὶ 75. αὐτῷ 
ἐληΐυτ (46) 71. ἐπίπεμπῆ.} τοέμιπἶον μέρος εχρυϊπιϊς δῖαν. Μοίᾳ. 
τὸ ἀργ.] α ΑΙδΌ. 1. 2. τῆς τιμῆς] α τῆς 73. αὑὐὐπηαας 11]. 

Ατὰρ. 3. [δεῖ εὰ ἴῃ ομαγαῖς, τιίρογε Αἰθχ. -{ ἐπ᾿ αὐτὴν ΙΝ, ε8, 
1τοβϑ, 118. “Ἐ αὐτου 128. δῖαν. Μοίᾳ. - ἐὐίμς τὰ ἰεταϊπῖπο (ἢ) 

Οεοῦς. ἔςαι} οηο δῖαν. Οὗτος. - ἀοσι οὐπὶ ἀγΐουϊο Ατδῦ. 
Σ. ἃ. αὐτῷ] αυτο (ἢς) τού. - ἀοαιμε οὐτὰ ἀτσυϊο Οεοι. 

ΧΥΙ. Ἔαν δὲ] δὲ ϑίαν. Οἴχορ. θοῦ. «εἰ β'ὶ Απη. σ. δι φυς. 
Ἀπ. ΕΔ. τὰ ἀγρὰ] Χωρας τᾶγσο Χ. Τρ. ἀρτογηνε ΟΌΤᾺ ΑΥι}- 

ευἷο 8ιλν. Μοίᾳβ.Ύ αὐτῶ 1] αὐτης κατασχίσεως αὐτου (βο) ΝἼ]. 
ὡγιαση] αγιᾶσει Χ, ς2, 7Κ- [μρϊ. ἄνϑρωπ.) αἰίφιι, αἰ φιία 

Αἴτη. ᾿:. αἰϊΐαυς. Αστα. Ἑὰ, τῷ ῷ Ἰξυρ.) θεὸ εὐτὰ ἀτίίουϊο Απηρηὶ 
Οὐοάά. αἹΐᾳυ!. Αππη. Ἐά. καὶ ἔγαι] εἴ “Πο ϑῖλν. α καὶ Απη. 1. 
ἰἰσυς. Ασα. Ἐὰ. τιμὴ] Ἔ δὼ; δῖαν. Οεοῦβ. Ασαι. 1. αἰ συδ. 
Απη, Ἑὰ. κατὰ τὸν σπόρον) τοῦ σπερα ς8. σπορὰ ΤΩΆΓΡΟ ῥεῖα 
τολου ΝΠ. τροσοδὸν πρῆγο Χ. 110. τὴν, εὐχὴν εχρήτηϊς ((εὰ εἰ 
εἴτοῦ 1οτὶριοτῖθ, εἰ ἔδς 1} οοιτεδοης οουςοτάλγες ςπῦ αἴ.) Ατδῦ. 3. 
αὐτὰ 25) α ς8. Αχαῦ. 1. 2. 
κριϑων τεντηνκ. σικλὼν ΠΑΡῸ ΤΠ πιᾶπὰ 120. διλδεῖ τηᾶσβρο εϑήεπι, 
πἰ8 αυοὰ χριϑης, Χ. [ἰρί. χόρου) κορος 74. ᾿ κορον ςὅό, (9. 
Ἔ ὠπίμε Αὐπι. τ. αἴθυια. Αστη, Ἑά. γομὸρ Πιᾶσζο 894. μέτρον μο- 
διους ς. (ς) ς6. κριϑὼν} “ἘΞ τ Αττὰ. τ. αἰδσυς, Ασπὶ. Ἑά. 

διδρ.} σίκλων πλᾶγ βῸ ὃς. 
ΧΥΠ. ᾿Εν δὲ] α δὲ 51αν. Οὐἶτος. Θοαῇ. 

΄ιςε. Απῃ. Ἑά. 
εἰ Αα' Αγαι. 1. 6} 

τῆς αφίσ.) τὰ τῆς αἀφίσ. 1ὶρῖ. ἀγιάσῃ) 
ἀγιασει ςΆ, ἢς. αὐτῷ τ᾿ -ταὐτοῦ ἴῃ οοίῃς 18] αὶ αἰϊεγυῖγ. εἴ αιδὲ 
ἰϊς ἱπιεδοεῶε τοῦ. κατὰ] καὶ (Βς) 129. αὐτῷ 2} φοραί. 
ἐμηφη ετὶς Αττι. 1. αἰϊΐφυς. Ασεῃ. Εα. 

ΧΥΠῚ. δὲ] α διαν. Οἴἶτος. θεοῦ. ἔσχατον] α Αγδῦ. :.Ἅ 2. 
Θεοῖς. πῃ. σ. αἰϊϊχυς. Απῇ. Ἐάὰ. μετα] χαῖα 10. ἀγιάσῃ) 

αγιᾶσιι ᾽ς. τὸν ὧγρ. αὖτε] αὖτ. τ᾿ αγρ. ξς. α αὐτῇ ΑτὯῦ. 3. 
τροσλογ. .1 «ἀάκι ϑῖαν. Οἴἶτορ. αὐτῷ] αὐῇο τοό. Οοπιρί. να Οἴοτς. 
ὁ ἐρ. τὸ ἀργ.} τὸ ἀργ. ὁ με. ς3. δίαν. τὸ ἀργ.} κα 72. ἐπὶ 

, τῷ ἔτη τα ἐπίλ. κατὰ ἀναλογίαν τῶν ἐτων υπολειφεντων ΠλΡρΟ Χ, 
ΤΔρί. ἐπὶ) εἰς εχρήπιϊς Ασα). «. αἰϊΐᾳφυς. Ασα. Βά. ἐπὶ τῶ] 
ἐπα (4.) ΑΙά. εἰ ἄς ϑίαν. Οἴτορ. τὰ ἐπίλ.) αἱδοε Ατ. 1. 
αἰΐοε αὐλμις Ἀττηκτὰ Οοἀά. τεϊᾳυϊ, Απο. Ἐά,, ἕως} εως ἂν 48, 19. 
εἰς) α 74. τού, 134. τὸν ἐνίαντ.} τον σαυτοῦ ξι δ Ῥὼν ζ9. 

κόρ. κριϑ. τιντῆήκ. δίδρ.} γομορ᾽ 

οὐ ἃειΐο δίαν. Οἰἶσος. 

“ππὸ: (Ως) εἴπ απίευϊο 5.4ν. Οὔτοσ.. ανϑνυφ.}. ἀεπιεὶ ράλωμα 
αἰϊφειαί Αὐτὰ. τ. αἴΐαιθβ. Ασα. Βά. συντιμήσ.) τιμησρω; 19, 7} 
118. Ἢ «εἰμάς Διτὴ. τ. Δἰαυς, Αια. Ἑά. 

ΧΙΧ. Ἐπὰν δὲ καὶ ἐαν Χ, ιό, 18, 52» ζ4) ςό, 64, 73» 745 749 
γ)6, 779 82, τοῦ, 129, 140, 131) 134. ΑΙὰ. 1ἰρῖ, (Αι. Νὶς. ϑίαυ. 

Οἶτορ. καὶ ᾿ς. κα δὲ Οδοῦρ. λυτρῳται] λῳτρουται 109, 58, 72. 

λυτρωσηται ς3, ςς. λντρωσετᾶε (9. λυτρούμενος ργρηύαυηῖ ΨῈΙ, 
19, 58, 9, 725» 118. γμεδεαμτς λάθῃ) ἰη σδαγαέὶ. ηΐηοῦς ΑἸεχ. δλυ- 
αρώμενος ὈΓΑΙΑΤΙΣ τΟοΒ, λυτρουμενος ἐᾶν Ῥγρεῦντας ᾿ς. λυτραμένος 
ΦΩΩΓΡΟ Τεομηᾷα ἤπᾶηι 131. τὸν ἀγρ. .] αὐτου ιργαίορρι. (ρολληα 

πιλὴὰ 131. “ἐδ ας ὅν. Οἴγος. Οθοτρ. ὁ ἀγιασ.} , ὁ ΧΙ. 

ὡγιάσας] ἢς εχ Το. (οἀ ἀγορᾶσας Ῥτῖπιο, 11... τορροσϑήσ,) ἀδωα; 

ϑἰδν. ἐσίπεμπΊ.)} πέμπῖον μέρος. ἐχρεϊωοὶς βίαν. Μαΐφ. καὶ 
ἔσαι] εἰ φῇο δῖαν. τὰ λακ, α καὶ, Οφοζῃ. 

ΧΧ. δὲ) , (αν. Οὔτορ. ὥροιγ. ΜΆ] α (8) .ὕἰδοῦν. ρεὶ 
(ας) Απῃ. :. λυτρῶται) λυτρωσηται Χς, ς3) 108, 118. λυ- 
τρώσεται 19. λελψγτρωται 9. λυτρουται ξ8.. τὸν ὠγρὰν 1} 
αὐτὸν 18. Ἔ αὐτου ξ4,) )ς. Οεοτρ. Απη. :. δἰϑχυφ. Αστῃ. Βά. 
427ὁ6 στη Ἀγιϊομ Ια δεν. Οἷχοξ. ὠποῤῶται) ἀποὸν 2Ζ9.. αποδω- 
σεται ξς. τὸν ὧγρ. 25) , 7ς. σωπ Οερτᾷ. ἄνϑρ. ἑτέρῳ] 
τ. αὐϑρ. 18. Ἀτουλκιπε ρυσπίετιης ΑἸτη. 1. αἰΐφυς. Ατωι. Ἑά. 
ἐκέτι μλ] α 18. μοῇ ἦσο πον ϑῖαν. Οὔτορ. φινὶ ποὰὶ αρερίδω, (ἃς) 

Ἄχ. 1- λυτρώσητα. } λυτρωσεται 725 7ς. Αἰεχ. Αὐτωεπὶ Οοάά, 
αἰϊᾳυϊ. Απη. Ἐὰά. αὐτόν), ΧΙ, 19 44, )ς, λο8. οὶ. Αι. χ. 
Αἰ 4116. ππτ, Εὰ. 

ΧΧῚ. ἔρςαι 15} 9βο ϑῖαν. Οἶκος. ὁ ἀγρ.} α Απθ. 5. ἐἔδε- 
ληλυϑ..) ἐληλυϑ. 29. ἐξεληλυϑὼς εκφεϊπιυδι ΑΠΏ. 1. αἰΐᾳυς. πη. : 
Κὰ. τῆς αφίσ.] εἰ τεπιϊξοκε. Αττα. 1. αἰΐχας. Αγαι. Ἐὰ, ἀφίσ. 
--ἀφίσ. ἸΒ οοχη. 23} α δἰιεγιῖν. εἰ φυᾳ ἰὶς ἰηζεήβοοῶς γχ, γος] 
αινετος 131. αγιοῷ ἀἰνετος ΝΠ], Χὶ, τις, τό, 18, 9, 30, 38, τα, ςό, 

58, .9, 64, 73ν 77» 85, 128, 129, 1320. ΑΙά. ΙΔρί. Οκς. Νίο. 1ι- 
φεπυς 'ῃ (δι, Ν ς. 118. δϊαν. Οἰδος. Φιγ. καὶ ἀμνετος 4. (σπο- 
3:1 «τἰβ ἐαυ αὐ ]ὶε Ωεοτς. τῷ Κυρ.)} α τῷ ΧΙ, ὃς. εἰ περιοίμν 
ἤενιῖπο Αἴ. 4. ἢ ὙᾺ κἡ ἀφωρ.] κγρος αναϑεμᾳτος τηδῖάο Χ. 
1ιρί. οαγρος τοῦ ἀαναϑεματος τιᾶγρο ὃς, εἴ ρεΐϊπιφ πιαπὰ 1390. καἡὶ 
5] ἢ 29. τίμα Αὐτι. τ. αἰϊῖφῃθ. Ασω. Ἑά. ἡ ἀφωρ.} α ἡ 29, 
48, 9, τοό. ΑΙεχ. φωα οραενίαρ (ἢ ς) Ατγαῦ. 5. δἷς ρίεπρ ἀϊδίη.- 
ευἰι ΑΙεκ. ἐρεῖ} ανϑρωχὼ 134. ἔγαι 5} δὲ «γε Αταθ. 4. 
(00 ὅν. ἐς ἐΐα Θοοῖς. κατάσιαχ.} ἐπ ροβέβεοναπε 5ῖλν. Ἀπ. Σ. 
αἰΐαις. Ασα), Ἐάα. αὐτοῦ} αὐτω ς3.- «11, 1], ΧΙ, 54, ς 4, γ1), 
)ς. ὕδοῦζ. Απτῷ. 1. αδἰβαυθ. Αἰτη. ὰ, διαῦσι ἰη ςμαγαέξ. τηΐμοσε 
ΑΙεχ. 

ΧΧΙ͂Ι, δὲ] κα βίαν. Οῆτορ. Οδουξ. φῇ ἀγρ. 192] ρυογιῖ, 
ὃ χέκν.} ον Ἀγοραιφε πρῷραν τίνος ταϑγβο 

ς6. ϑεμβοίξυπι εἴ. αι κεχτησεται 74. κα ὃ Αἱβ. ὃς οὐκ ἔριν} “ 
οὐχ ἐξὶν (ἢς) 54... εἰ κοκ Αὲ Αὐτὰ. «. αἰΐφυς. Αὐτῃ. Ἐὰ. ἀπὸ 29] 
ἐκ ΧΙ, τς» ς8, ζ9. αὶ 54. καἷῃ ἴεχτυ, δὰ Βδθεὶ πιᾶγρο, 25. τῆς 
κατασχ.} 4 ροδέῤββομε Αττὰ. 1. αἰϊίαιι6. στη, Ἐάὰ. αὐτῷ ἑαντξ 
ἐκρεϊπιηξ Αται. :. αἰΐαυε.. Ασω. ΒΕ. ὧὡγιαώση} αγιαδει γζ, 
130, 121. Οοερὶ. ϑῖδν. Οὗτος. ἄσπι. σ. αἰδίαυθ. Ασπι, Ἑὰ. 

ΧΧΙΠ. ΔΛαψιεῖτω!} μων λογ. Χ, 18, 128. Γλρῦ ψιφήσει ({ε) 
βάλίαο [ΔΡί. ψηφησὴ (Π0) ΠΑΣγΘ Ἀ, [Ιεξεπάυπι νἱάετυς. ψηφέσει. 
οοορκίεί δῖαν. Οἴτος. φὺ τίλς) α ((6) ς4, )4. Αγδδ. 1᾿. 2. 
Ἀπη. ;. δὲίίφυθ. Αἰτη. Ἐκ. τὸ υληρῇς (Ὡς) τρᾶνρο Χ. ρ΄. τῆς 

γψ..9} φὴς τιμησεως 198, 118. αὴφ γῆς τημησεως ἐήγ :- Αξτι. 8» 

ὰ 
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ἂ ἘΥ ΓΤΊΙ ΚΟ Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΥΊΙ͂Ι!. 

τιμῆς. ἐκ τῇ ἐνιαυτοῦ τῆς ὠφέστως, κἈϑὶ ἀποδώσει τὴν τιμὴν ἐν τῇ ἀκέρα ἐκείνη ἁγίαν τῷ Κυρίᾳ, 

Ε᾿ ἐγ τῷ ἐνιαυτῷ τῆς ἀφέσεως ἀποδοθήσεται ὁ ἀγρὸς τῷ ἐνϑγύτῳ σαρ᾿ δ κίετηται αὐτὸ; ὦ) ρ. 0 γέ, ῳ 

ἣν ἡ κατάσχεσις τῆς γῆς. Καὶ «ἄσα τιμὴ ἕςαι φταϑμίος κα ἑγίαις, οἴχασι -ὁδολοὶ ἔς! τὸ δήσαχι. 

μον. Καὶ σπᾶν πρωτότοκον δ᾽ ἐὼν γένηται ἐν τοῖς χεήνεσί σου, ἔξαν 
σε! αὐτὸ ἀδείς" ἐᾷν τε μόσχον, ἐάν τι͵ πὐφόξατον, τῷ Καρΐῳ ὃς ν᾿ 

ἔςχε Τῷ Κιγίῷ, χαὶ Ὁ καϑαγοί, 

ἀχαϑάρτων ἀλλάξῃ χα]ὰ τὴν τιμὴν αὐτᾶ, καὶ προσϑήσει τὸ ἐπίπεμπ]ον πρὸς αὐτὸ, χαὶ ἕξαι αὐτῷ" 
ϑκ, ᾿, ᾿ ἰων ’ Ν, ᾿, φ, 39 “9 

εαγ δὲ μὴ λυτρῶται, πραϑήσεται χατὰ τὸ τίμημα αὐτᾶ. Πάν δὲ ἀνάϑεμα, ὃ ἂν ἀναϑῇ ἄνϑρω- 
ως ΄ 3 ἃς ’ Ψ δ Ὁ 5 8" 5» δ} [4 Ὁ 4 , 92" » “Ὁ φΖ'᾽ 

τος τῷ Κυρίῳ ἀπὸ “σάντων, ὁσὰ αὐτῷ εςξιν, ἀπὸ ἀνϑρωπδ εὡς χτῆγους, χαὶ ἀπὸ ἀγρὰ χατασχε-- 

σεὼς αὐτοῦ, ἐκ ἀποδώσεται, ἐδὲ λυτρώσεται" “σἂν ἀνάϑεμα ἅγιον ἁγίων ἔξαι τῷ Κυρίῳ. 

σἂν ὃ ἐὰν ἀνατεϑῆ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐ Π λυτρωϑήσεται, ἀλλὰ ϑανάτῳ ϑχλατωϑ ἐδ όγαι: Πᾶς 

δεχάτη τῆς γῆς, ἀπὸ τῇ σπέρματος τῆς γῆς, χαὶ τῇ χαρπϑ τῷ ξυλίγε, τῷ Κυρίῳ ἐςὶν, ἅγιον τῷ 

εΐαυς. Απη. Ἑά. «Ὁ αὐτοῦ 16, 35, (2, 111. (κε. ἈΠο. Ανρεν 2 γε- 

εἶπ ΑΠΌ. 1.8. ἐκ), τό, (2, (4) )ς. νως 43, φό, 74, 84, 
2οό, 134. Ατιδ. τ. 4. Αττι. τ. αἰαυς. Ατη. Ἑά. τὰ ἐγιαντ.) 

4 τοῦ τό, ς5, ς3, (6, 74. 84) τού, 131, 134. εοπορλοποενίμκαι ἀραὶ 
Ἀπῦ. ε. 28. ἀἰφίσ.) ἐ εν τω ἐνιαυτω τῆς αφισιως (ὅς) ςβ. 
ὠποδώσ.) ᾿ναόαι ϑίαν. Οἴτορ. εἴ, υἱ νἱόεῖαν, Αὐπι. τ. δφυε. Αἰτα. 
δά. τὴν τἰμ.Ἶ ἝΞ δα. Οεοτα. ἐν τῇ} αὐΐη τη 1ς, 64. 

ἐιεὉ} α Οεοζ. ἀὄγίαν) «για (ἔς, εχοϊεϊι “" φἀὦ βωστι νοςὶς) ς9. 
ἐν τῇ γίᾳ (ἢς) εχρειπίς δίαν. Οὗἶτοζ. αγιον ΧΙ, 19.) ς4, ς ζ» 71» 
74. 7Ὁν 76, 84, τού, τοῦ, ι18, 134. (οπιρί. ΑΙεχ, 

ΧΧΙΝ. τῆς αφίσ.) ἐλευϑεριαις ΠΓΟΧ. Τί ἐποθοϑήσ.] 

λυτρωσίαι τολερο 8 :. τῳ ῳ ἶνϑρ. ] αὐω τω ανϑ. (ας) τς. ὧδ κι" 

--ἴ 39], αἰϊογαῖγ. εἴ φυα ἰἷς ἰηιεποεπε, (δὰ παδεῖ παρεδτεκτηται 
αὐτὸν, 64. οὖ ἣν ἢ κιχτῆται αὖον, α (ἔς, ποαὶ ὃὺ ᾧ τ οὰ ὧ 25 

ἴση 1 οουΐυ9 Ποτατὶ, υπδδ Ἔστοῦ, φυδαι ἀερεςδίυπι ἰἰοσῖ, ποίας σοῦ. 

ἤσετε) τις. αὐτὸν} α 54, 7ς. Αἰτῃ. 1. αἰϊιφυς. Ατπι. Ἑά, -Ὦ παρ᾽ 

αὐῇονυ ΧΙ, το, ς8, τοϑ, 118. Οὐπη. ἥν] ἐγιν τ9, 74. 74ν8ῳ 8.) 
2οό, τοϑ, 118, ε14Φ. ττν ΠΕΠΣΟ ῬΠΠῚΔ ΠΙΆΣΟ 110. ἐγ ΟΘοΙζ. 

σῆς γῆς]  Απδ. 3. 
ΧΧΝν. τιμὴ] ἡτιμη 128. γαϑμη 78. 1 σὰ ς8. Απν. τ. 4. 

Φου παρὸ γείπι ππεῆυ ΥἹΙ. ψνχη (Ης) πιδιζο τ18. γπρα ((ς) 
ΒΟΤΚΟ ΓΥΝτΤΙΔ πιβῆι 110. ἕρχ.} «ο δίαν. Μοίᾳ. γαϑμίοις] 
ξαϑμως ΧΙὺῪ, ς3, ςό, )45. Οοπιρί. ΑἸΔ. “πεη εγαμα γεαστατῶς Οορῖ, 
ὦγίοι(} Ἔ τω Κυριω γι. εἶχοσι] α 71. ἐὧ υἱζέωμϊ Οορ. ὀξο- 
λ9)} οδολοις ς3,) 129. Οοπνρί. οὔολοις ἐχ ςοιτ. ς6. ἔξυλοκοχκα (εῆ 
Οὐταςο; τεοεη ον β) πιδσξὸ τό. σαϑηρες ἐχρεϊαν Οςογ. τὸ 

825.) γαῆμιον ταγρο Χ. 1[ἰρί. διδραχμον ἀγνον, γϑαμμεῖα ἐξηκοῦα, 
ἐξαγων ((ς, υἱ νἱέεῖυτ) πιλγρὸ ςό. 

ΧΧΥ!. Καὶ 15], ς3, ςό, 129. Οσπρῖ. δῖαν. Οἰἶγος. τὰν 
ρωτ.) πανία πρωτ. (ης) )ς. τᾶν τὸ τρωτ. 120. πρατόϊοκου 
τῦδῖζο, (Ἰληφυλπι εἴει ἰερεπάυπι πρωτότ. τρωτότ.) Ν]]. 6] ,.29, 
110. ὦ τό, 121. ᾧ ὅς ἰᾶν 15] ἂν 1|, ΧΙύ0Ὶ ς3, 7ς, τού. 
γίνηται) γεννηϑθὴη 23. ἢ πρωτοΐοκον «8... ἐν] α τό, γ3, 77, 131. 
σε ὶν (ἢς) Αἰ᾿. σον} α Ατγαδῦ. α..3. 3: υοὔτγασε Οορι. ἔςαι) 
φῆ. ϑ'ιανυ. φιυνῶ εν Θεός. καὶ δ] α εὐπὶ (44. 53. α καὶ Οεοι. 
αὶ καϑαγιάφσει) οὐχ αγιασ. ςς, τοῦ, 118. ἀκ αγ. ((ς) το. Οοπιρὶ, 
οὔκ ἀλλαξει Χ, τς, τό, 18, 20, 30, ς2, (6, (9, 4, γ3,) γξ, 77, 128, 
110. 106. (δι. Νὶς. βς ἷἰπ εχῖυ, (ὁ καϑαγιάσει ΠΙΔΓΡῸ μεϊπ)Δ 
τηδου, 110. ὥς ἰπ τεχῖυ, ἐεὰ ου χαϑαγιασει παρὸ, 8ς. κα αλλαξει 
(6ς) ΝΊ], 73. « χαϑαγ. συκ ἀλλαξει ς4. κ« καΐαλλαξει ς8. πες 
φεάί πε Αναθ. 3. νον (απῆίβεει ϑλνυ. Μοίᾳβ. αὐτὸ] α 111. Ο οι. 

δαδεῖ ἰῃ ςπδγβέϊ. πύποις Αἰεχ ααὐτ. ὑδεὶς} συϑδεις αντ. Χ, ΧΙ, τς, 
86, 18, 29» 30, 54) ςς) ς6, 64, 78, 74, 77. 84, ὃς, τού, 120, 130, 
12. (οιυρί. Πρῦ, (αι. Νὶς. οὐϑεις αὐτὸ {1| Υ]], ς8, 9. αντὸ 
εὐϑυς αν]. (ἢς) 2. αὐτὸ οὐϑεὶς ΑΙεχ. ἐάν τε τὸ, α] κίνγαπε 

Οορε. , τὰ ἱπ ρμηπιο ἰ. Ασπι. 1. δἰφυε. Αππ. Ἐὰ. τε πη τὑτὸ- 
4οε]}. δίαν. Οεοζέ. μόσχον) προξατὸον ΝῈ]. μεσχος τό, 40, 
32, ςς, 74, 76, 8... τού, 130, 111, 134. Αἰά, (Δι. Νὶς. σώ κα Αὲ 

Ἀπτῃ. τ. δἰ ΐφυς. Ασα. Ἑάὰ. ποόξατον} μοσχον Ὗ]]. ἐριν») 
ἐγαπ (ορί. «γὐ Θεοῦ. Ἀπη. 1. δαυε. Απῃ. Εα. 

ΧΧΥ]. Ἐὰν δ᾽} ἐαν δὲ καὶ ς3. ἐᾶν τε ς 7) )ς. «ΑΙ Αται. 1. 
α θὲ δίλν. Οἷἶτοσ. Οεοῖσ. τῶν τετραπ.} των 

»ἤην. 109, 108» 118. «4 φεαώνρεά. δῖαν. Μοίᾳ. τιν. 1. αἰῆᾳυς. 
Ἀπη. Εὐα. τῶν ἄκαϑ.} λα 72. ἀλλάξη) αλλαξει Π, ΝῚΙ, Χ, 

ΧΙ, τό, το, 130, 131. (πιρὶ. ΑἸεχ. 1ἱρί. Ατθ. 1. 2. λυτρωσε- 

ται [47 74» 75. 76, τού, 134. λυτρώσεται πιᾶγγο Χ, ὃς, εἴ ρεπιδ 
ϑρλο 110. {ρί, λυτρωφηται 84. Απη. τ. αἰϊσυε. Αστη. Εά. «{ ἐν 

Λε. 1. 8. κατῷὸ 19}. ᾳ (Πς) 84, αὐτῷ 19) -ἰ καὶ τος αλο 
λαξεται ονδεις αντο, ταν τε μοσχος, ἐᾶν τε πρροῦατον, τῷ Κυρίο εραι 
3. αὐτὰ ι- αὐτο οἷ. ,, εἰισοῦ. εἴ 4υ ἰἰα ἰριειδοξαὶ τοϑ, 
Σ1ῦ. καὶ σροσϑήειι͵ καὶ προσϑήση ΑΙά. δίαν. Δοί4. κα καὶ 
3. Θεοῖς. Αστῇ. τ. αἰδηυε. Ασῃν. ἘΔ. ἐπήτιμπ.) ῬῬ ἀἱἶο Ν1, 

Χ, τς, τό, τῷ, 829, 1ο, 36, ς;, τό, ςθ, ς9, 64.) 72, 73» 77» 148, 150. 
Οὐτρὶ. ΑΜ. 1ἰρί Οἷα. Νῖς. σδοτᾷ. 4. ματασι εμω δῖαν. Μοίᾳ. 
ἐς νει σὰσι ἀγθουϊο Αὐηεοὶ Οοάιὶ. αἰχυ!. Αχαι. Ἐὰ, πρὸς 

αὐτὸ} πρὸς αὐὖῶον «1, ς9. ἐπ᾿ αὐτὴν 4) 74) 15. 76, 8.., τού, 13. 
α Ἄσπηι. ι.᾿Ἅ ἴα.) “00 85ιλν. αὐτῷ} αὖῇο (βς) 118. ,.΄ δὲ μὴ] 

α δὲ ϑιαν. Οὔτος. Θ οι. λυφρῶφ.) λυτρωσηται ΧΙ, ςς. λε- 
λιφβηκατο: Ἢ ἰμά Αὐδὺ. τ. α. 2. τραϑ. καϊὰ τὸ τ. αὐτ.,} 

Ἐδν δ τῶν ἘΥΤΡΑΤΟΟΥ τῶν 

Καὶ 
αἱ“ δ΄ ελεένοι “ ίμας. 

ἊΨ» 
ί δ, ἀκ ηδν ἰδοῦν 4 

"δα ἔτ λιν δὰ αὶ μος 

ξεν »»- ̓  

Ο,:ν γι εῖ 

) 
χ, 

»,! 2Γ1Ἐ,.ϑζ,ϑ 

γ27ι “ “7 46’ 

οὐκ, 

ΑΝ 

μαὐθ 

καῖα τὴν τιμὴν αὖον προσϑησεται (ἢς) γ5. κ- τὴν τιμὴν αὐτοῦ πρα:- ἡ ι δ τε." (4 “ι, 
ϑησ. ς4. 

ΧΧΝΤΙΙ. Πᾶν δὶ), δὲ ς4, γᾳ, ς, γ6, 84, τοῦ, 134. Ατ. τ. 
αἰΐίανε. Αππι. Εά. εἰ ἦσς οστας Θεοῦ. ὀναϑιμα) ἀναϑημα ΧΙ, 
1ό, 18, το», 30, 32, (3, ζ4,» 49, 73» 78) 76, 77, 84.» 1οό, τοϑ, 118, 
124. Οοπιρὶ. ΑΙα. (αι. Νὶς. [ποεῖ ἴῃ (αἴ. Νίο. δὰ 1. Ῥγοςορ. ἴῶ 
(ει, Νὶς. τἰς9ς. - φυαν τουοῦ Οὐορι. 8] ὦ τό, το. ὦ: (ἢς, 
τηϊπίο (οτίρευπι 13:1. ἂν] ιαν ΠΤ, Χ, 16, 18, 19, 32, ςζ, 
(8, ς9, ό4, 74. 845) τ18, 110, 1321, 134. (περὶ. Αἰεχ. 1ἱρί, (κι. 

Νὶκς. Αγη. 1. δίμαυἊς. Αττ. Ἑὰ. εἰναι. 9} αναϑηται το. 118. 

αναἤιϑὴ ςς. αναϑιματισὴ τροχὸ Χ. 1ἰρ ὥνθρωκπ.} ὁ ἄνθρω. 
Τουτὶ. τῷ Κυρ. 1) δὲν οὐπὶ αὐίσαϊο Απωεὶ Οοὐά. δἤᾳυϊ, 
Απη. Εά. ἱπεεηϊπεανῖς τπαθὰς ρτίπια Αππῃ, τ. ποϑων) παντιξ 
Χ, 18, 29, 8ς. ἐιρ Ἑ τῶν (ἄς) 1.8. ΑἸ. αὐτῷ ἐςιν] αὑτὸ 

"ειν (Βς) τό, 131, ἐδ ἔην Αστη. τ. εἱήψυθ. Αὐππ. Ἐά. καὶ ἀπὸ 
ἀγροῦ Ι αν: σὸ σχτὶς ΑτΤΑΌ. 1. εἰ αὐ αρνὶε δίαν. καϊασχίφ. αἰζος 

“ἡ ρος δβοκενε Αὐτὰ. τ. εἰϊαυε. Ασπτὴ. Ἐά. ἀκ} καὶ οὐκ ς(, 75. 
αἰποδωσῆκα.) ἀποδωσετε τοό. « ἐδὲε Αττὰ. τ. αἰϊΐφυς. Αται. Ἐά, 
ἀποδώσεται, ἐδὲ λυτρώσίϊαι" 'σᾶν} ἐγαδίρ! οσιπε ΑΓΔΌ. 3. λυτρώς- 
σαι" τᾶν] λυτρωσετε" τὰν ιοό. λυτρώσῆαι σἂν ΑἸά. τᾶν 
ἀνάϑεμα ἅγ.} , τᾶν ἀνάϑ. γ4. πᾶν ἀνάϑημα. ἄγ. ΑΙά. Ατλδ. ς. 
ἀνάϑεμα 25] αναϑυμα τό, 18, 30, ς8, ς9, 73, 754ν 76, 77, 118, 
114. (οιρὶ. ΑἸά. (δι. Νὶς. -Ἐ φνοαῖ υουείων ΑΡ. 3. ἀγὼ 
α υπὶ (44. ς3) (4. ἀγια 73. φμοπίαπε ρυναϊτῖς Αταῦ. 5. ὠγιὼν] 
α ἴθ, 1.8. των αΎ. 1ζ) ό,. Αἱά. αγμν ζ9. ἕγαι} Γι 74) 78, 

8,4, τοό, 134. Ατδῦ. 4. 

ΧΧΙΧ, Τοιυμ πος ςοιηπια, υἱ εἰ ςοΙπιδ 20, ῬΟΙΪῈ σοιητηδ 11 
Ῥοηΐϊξ γ3. κχαὶ]α 43. ξῳ, 75. Απῃ. 1. αἰϊᾳυθ. Απτ. Ἐὴ. πάν] 
Ἔ ἀναϑιμα ΝΊΙ, Χ, ᾿ς, 18, 29, ς2, 96) όᾳ 72, 74» 73» 76, 8:, 
:ού, 1:28, 129, 130, 131, 134. υἱρί. ΑΥΔὉ. 3. δίαν. Μοίᾳ. Οεοιγ. 
Ἔ ἰάσπι ἰπ ομαγδές. πήίπογς Αἰεχ. -Ὁ αναϑημάα τό, 30, 32, ς8, (0, 
73» 77» 8... (οπιρὶ. ΑΙ4. (δι. Νὶς. σό ονηεπὶ απαιάρηαις ϑὶλν' Οἴτος. 

ὃ ἰὰν ἀναῖ. ἀπὸ τῶν ἀνϑρ.} φυοά ὑσυεπ! λοπεῖπει Ατϑῦ. 3. ἰἂν] αν 
ΧΙ; ς3, ςς, 75» τοῦ. Οοπιρὶ. ἀναἤεϑη} αναϑήηται γ68. αναϑητε 
9. τεϑὴ 74) 134. ἀπὸ τῶν ἄνϑρ.) νπὸ των αὐϑρ. ζᾳ, 74; 7ς, 
84) τοό, 134. ἀνϑρωπος απὸ των αὐϑρ. (Ὀΐμα ἰσθους9) 53. ωαν- 

ϑρώπων ἴῃ ἴεχῖυ, (τὰ μιαδεῖ τπᾶγρο, ς9. ἄονιο τλητυπὶ δἷδν. Οἴτος. 
λυτρωθησία.} λυτρωσῆσι 129. ΑΙ. ϑανάτῳ)] α 74. ϑανα- 
τωϑησ.) ἡγμοίδεικν ϑῖδν. : 

ΧΧΧ. Πᾶσα δικάτη) πᾶσαι δικάται (ἢ οἶτες σης ἰοουπι) Ὠλ- 
τηδίς. ἷ, 373. «1 ρεειτυης Αταῦ. 1. 2. 3. τῆς γῆς 19] κα 73- 
Ἔ σου Ἰλεπιαίς. 1... τὰ σπίμ.} (πείκιδικε συτὰ ἀττίουϊο Ατῃ. σ. 
αἰἰαυε. Απτι. Ἐὰ. τῆς γῆς 45] α ΡΆΪΟ ἱ, ς33. καὶ] λα 74. 
“«κ| ΑτΔΌ. 1. 2. τοῦ καρπ.} απὸ τοῦ χαρπ. Χ, τό, 18, 20, 32, 

53) 44) 54, 56, (8, (9, 64, 72, 74) 75, 77. 82, ὃς, τού, 18, 129. 

Ἰγ 

“ὍὌ, 

ὲ 
{ 

σε έδς 
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-- τ» 

ΛΕΥΣΤΙ ΚΟ Ν.: 
ΚεΡ. Χχγῃ, 

χα! αὐτὴν ὁ ἱερεὺς, ὅτω ςαϑήσεται. ᾿Ἐᾶν δὲ ὁ ἀγιάσας αὐτὼ αὐτὴν λυτρῶται τὴν οἰχίαν αὐτῷ, Ἔροσ- 
ϑήσει ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ἐπίπεμπ)ον τῇ ἀργυρίον τῆς τιμῆς, χαὶ ἔξαι αὐτῷ. Ἐὰν δὲ ἀτὸ τῇ ἰγρώ 
τῆς χατασχέσεως αὐτῇ ἁγιάση ἄγϑρωπος τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἔςαι ἡ τιμὴ χατᾶ τὸν σπόρον αὐτῆ, 
χόρου χριϑῶν πεντήχοντα δίδραχμα ἀργυρίον. Ἔν δὲ ἀπὸ τῇ ἐνιαυτᾷ τῆς ἀφέσεως ἀγιζση πὸν 
ἀγρὸν αὐτῷ, χατὰ τὴν τιμὴν αὐτῇ ςήσεται. ᾿Ἐὰν δὲ ἔσχατον μετὰ τὴν ἄφεσιν δἰ γιάσω τὸν 

3 Ἧ 3 ν᾽ ρ᾽ : ϑ » εε Ν ΄ ϑ" -ὡ Ν». .3 “ἂς 

ἀγρὸν αὐτῷ, προσλογιεῖται αὐτῷ ὁ ἱερεὺς τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὰ ἔτη τὰ ἐπίλαιζα, ἕως εἰς τῶν ἐᾶν. 

τὸν τῆς ἀφέσεωρ, χαὶ ἀνϑυφαιρεδήσεται ἀπὸ τῆς συντιμήσεως αὐτοῦ. Ἐὲπᾶν δὲ "λυτρῶται σὺν. 

ἀγρὸν ὁ ἁγιάσας αὐτὸν, προσθήσει τὸ ὃ ἐπίπεμπ|ον τὰ ἀργυρίου πρὸς ΓΣ τιμὴν αὐτοῦ, χαὶ ἕςας 

αὐτῷ. ἜἘᾶν δὲ μὴ λυτρῶται τὸν ἄρον, καὶ ἀποδῶται τὸν ἀγρὸν ἀν)ιρώκῳ ὁτέφῳ, ἀχέτι μὴ λοκ 
τρώσηται αὐτόν. ᾿Αλλ ἔςαι ὁ ἀγρὸς ἐξεληλυϑυίΐας τῆς ̓ ἀφέαρας. ἅγιῤς τῷ Ἑυρίῳ, ὥσξερ ἡ} ̓ΣῚ 

ἡ ἀφωρισμένη τῷ ἱερεῖ ἔςαι χατάσχεσις αὐτῷ, Ἐὰν δὲ ἀπὸ. τὰ ἀφο κα πέστητοι; ὃς ἐξ ἔφιν ἀπὸ 
τῇ ἀγρξ τῆς χατασχέσεως αὖτϑ, ἀγιάση τῷ Κυρίῳ, Λογιεῖται πρὸς αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὸ τέλος τῆς 

τεήασεης τό. ἀναμ. τ᾿ ---ὁ ἱερ. 2] αναμ. καλ. χαὶ τσονηρᾶς᾽ κέ «ἈΝῸ: (ἅς) ομπὶ αἰίρυΐο 5.αν. Οὗἶτοσ.. ανϑνφ.]  δεπιεῖ ράλωμα 

καϑόοτι ἂν τιμησεῖαι αὐτὴν οτερευς παῖ τπᾶγρο, ἰἰσεῖ Ὡ18}} ἀεῖς ἴῃ ἰεχτυ, «ἰϊφεὶδ Αττὰ. χα. αἰϊαιε. Αὐῶ. Βά, συντιμήσ.) τιμησρω; 10, 7} 
131. καλῆς} δομκατιραε δίλν. Μοίᾳ. “παΐανε Οεοζς. ἄνα. 1ι8'  «ἀείμάς Αντη. 1. δἰΐφυς, πο, Ἑά. 

μέσον α"] α Απη. 1. δϊϊᾳφυς. Απῃ. Εά. πονηρᾶς] πιφίαγαμι ϑῖλν. ΔΧΙΧ. Ἐπὰν δὲϊ καὶ ἐαν Χ, τό, 18, 52» ς4ν τό, 64, 73. 74. 75» 
ἹΜοίᾳ. ὄδοπανι Οεοῦς. εἷς) καὶ ὡς γ2. Απη. 1. δἰίαυς. Ατ 7ύ, 77, 82, τρό,. 129, 130, 131) 134. ΑΙά. Ιρῖ, (αι. Νῖς. ϑδίαγ. 

Ἑὰ. καὶ καϑοτι ἴῃ πηδγρὶπθ, ὩΣ τηοάο ν᾽ ἀϊπηυβ, 13:1. ἄν 2] τἂν Οἶκος. καὶ ᾿ς. κα δὲ Οδοῦρ.  λυτρῷσαι] λυτρουται 19, 58, 72. 
ΨΙ], 40, 32, 82, 130. τιμήσηται] τιμησὴ 29, 1ο8. τιμήσει 190.ἁ λυτρωσηται ς3,) ςς. λντρωσεται (0. λυτρούμενος ργοηυλανοῖ Υ]], 

τιμήσεται ς9, ἧς. ΑἸεχ. Θεοῦ. ὁ ἱερ. 2] , 72. ἅὅτω] ὅτως -19, 58, ξο, 72», 1.}8. μεαδεαντς ἐάεπ) ἴῃ οβαγαές. ηιΐηοῦς ΑἸεχ, λυ- 
τό, το, ζ9, 729 τοῦ, 1τοβ, 131) 124. (οτηρί. Αἰεχ. ἦος Αττ. 1, στρώμενος ὈΓαΙΔΙς 108. λυτρουμένος ἐᾶν Ῥγρευτς ᾿ς. λυτραμενος 

αἰΐαφις. Απῃ. Ἑά. ςαϑήσετ.] ςησεται 105) 54, 79» 108, 118. σπῶγρο ἰδομηάα χπᾶπι 13:1. τὸν ἀγρ.} αἀντοῦ Ὠιρταίορέρτ. ἰδοιηάε 
ξαϑμησεται γ,. ἀγαϑησεται ((0) 130. πιδὴὰ 131. ἡ ζω ἅν. Οἴἴτος. στρ, ὁ ἀγιάσ.} α ὁ ΧΙ. 

ΧΡν. δὲ] ,δΚιαν. Οἴἶτορ. Οογς. ὁ ἅγιασ.)} α ὃ ΧΙ, τοβ.Ό δγιάσας) ἢς εχ φρο. 1.4 ' ἀγαρασας Ῥυπια, 11... τροσϑέσ,]) αάώα; 
αὐτὴν] “μ᾿ Ργαραύπυης ΓΝ. ΑἸοχ. ᾿. Οορί. λυτρῶται!) λυτφω- βἰᾶν. ἐπίπεμπΊ.) τπέμπῆον μέρος᾽ ἐχρηποε βίαν. Μαία. καὶ 
σηται 32, ς3, ςς. Οοιηρὶ. ΑΙεχ. μιπᾶβεαό!ε Αὐτὰ. τ. λυτρωσέϊαι ἤἴςαι] εἰ οβο δίαν. ρτίε λα, α καὶ, Οδογς. 
4, (8, 745. Απηεπὶ (οὐ, τεϊϊαυ. Αἰτῃ. Ἑά. προσϑήσει) κά’ ΧΧ. δὲ] δίαν. Οὔτογ. Οροιγ. ΜᾺ} α (60) .Οὕὐδοῦς.. φεὶ 
δίαν. ἐπ᾿ αὐτ. τὸ ἐπίπ.} τὸ ἐπιπ. ἐπ᾿ αὐτ. ς3. ἐπ᾿ αὐτὸὸῤὀ  ((ς) Απῃ. :. λυτρῶται) λυτρωσητᾶι ἃς, ς3,) 108, 118. λυ- 

ΠΑἿΝ, 19, 74) 76) τού, 1τοϑ, 134. ἐπ᾿ αὐτὼ τό, 18, 9, 72) 131. τρώσεται 19. λελψτρωται ξ9. λυτρουται (8. τὸν ἀγρὼν 1} 
(αι. Νίς. επ᾿ αὐτου ςς. επ᾿ αὐτὸν τς. αὐτῶ ἴἈηϊπὶ 75. αὐτὸ αὐτὸν 18. -“ αὐτοῦ 4) ς. Θεοῖς. Απη. τ. 4 φυφ. Αετῃ. Ἐὰ. 
ἐδηΐυτ (4ς) 71. ἰἐπίπεμπ).) τέμιπῖον μέρος ἐχρτϊταϊς δίαν. Μοίᾳ. «70: οΗτῇ Ἀεθονο διεν. Οὗχοςσ.0. αἐπαλώται) “ποδω 59. αποδω- 
τὰ ἀργ.} ᾳ ΑἸΔΌ. 1. 2. τῆς τιμῆς] α τῆς 7ζ. α υϊγιπιαθε 11. σεται ξςς. τὸν ἄγρ. 25} , 7ς. σφωπε Οερτᾷ. ἀυϑρ. ἑτέρῳ) 

Ἀτὰρ. 4. ᾿μϑε εΔ ἴῃ ἙΠαϊδές. τηΐποτε Αἰοχ. - ἐπ᾿ αὐτὴν ΙΝ, 8, 1. αὐϑρ. τ. πτιουμκιπε ρυσειηδῖυας Αὐτῶ. σ. αἰδίαυς, Ατη. Ἑά. 
τοβ, 118. -“ αὐτου 128. δἷαν. Μοίᾳ. -Ἐ ἡλίκα ἴπ ἐσετιϊπῖπο (ἢ) ἐκέτι μὴ] α 18. 200} ἦρε “οπ ϑίαν. Οἴἶτορ. φμὶ κοὰ αρερίίω: (ἃς) 
Οὐοσρ. ἔςαι] “00 δῖαν. Οὗτος. - δον οὐπὶ ἀτίουϊο Ατὰῦ. Ασῃ) 1. λυτρωσηταν } λντρωσεται 725 )ς. Αἰεχ. Αἰτωεπὶ Οοάά, 
1. 2. αὐτῷ} αὐτο (ἔς) το6. - ἀοκικς ουτὴ ἀγουϊο Ο οι. Α]αυ!, Απη, ἘΔ, αὐτόν), ΧΙ, 19, 44, 25, χοβ. Οοπιρὶ. στα. χ. 

ΧΥῚ. Ἔαν δὲ] δὲ δῖαν. Οἴσορ. θοῦ. «οἱ ὶ Αππη. σ. αἰϊΐσυθ, αἰϊίᾳιιο. ἀπ, Ἑὰ. " 
Ατη. ἙἘῤ. τὸ ἀγρ5] χώρας τρᾶτρο Χ. 1Δρῦς ἀρτογμρε οὐτι ἃττὶ- ΧΧΙ. ἔραι τ} οήο δῖαν. Οἴσοσ.υ ὁ ἀγρ.} α ἀπ. 9. ἐἔδε- 
οὐἷο δῖαν. Μοΐᾳ.Ύ αὐτῷ 19] αὐτης κατασχέσεως αὐτου (β.) ΝῚ. ληλυϑ.) ἐληλυϑ. 29. ἐξεληλυϑὼς ἐχφτίσιυδε ΑΠΏ. τ. δᾳυε, Απῃ.. 
ἁγιάσῃ) αγιασει Χ, ζ2, 73. ρί. ἄνϑρωπ.) αἰφιίε αἰἰφωὶ! κά. τῆς ἀφίσ.) ες τεπιϊξοιδ. Αττα. χ. αἰἴᾳυε. Αὐαι. Βὰ, ἀφίσ. 

Αττὰ. 1. αἰϊΐχυς. Αστα. Ἐὰ, τῷ ῷ Ἰενρ.) εο οὰτὶ ἀτιουϊο Αππηξηὶ --ἀφέσ. ἴα ζοπι. 23} α αἰϊεγμῖν. εἰ φυς ἰΐς ἰμζεηβοοης γ,Ἠ ὧγιος] 
(οὐά. αἱϊᾳυ!. Απη. Ἐα, χαι ὶ ἔγαι] εἰ ἐΠο ϑαν. α καὶ Απ 5. ἄδινέτος 131. αγιος αἰνέτος ΨΙ], Χ, τις, τό, 18, 49, 30, 38, ζω, (τό, 
αἰϊΐΐφυς. Ασα. Ἑά. τιμὴ] Ἔ σω 5ἷαν. ΟΘεογρ. Ασαν. ας. αἰΐαυδι δ, το, 64. γ3ν 7}, 86, 128, 129, 120. ΑΙά. 1λρί. Οκμς. Νίς. 1α- 
Απη, Ἐὰά. κατὰ τὸν σπόρον] Του σποῤα (8. σπορὰ ΠΙΆΓΡΟ ρτίτπι φρτῆυ5 ἱπ (δι. Νίς. 1158. δίαν. Οἴἶτομ. ἀν. καὶ ἀμνετης 58. {απε- 
τολου ΝΠ. τοροσοδὸν ποῶῦβο Χ. 10. τὴν. εὐχὴν ἐχρτείπις ((ὰ εΣ φ4[ῳ., «τίβ ἰαμῥαῤλις (εοσς. τῷ Κυρ.) α τῷ ΧΙ, ὃς. εἰ περίοξωιν 
εἴτοῦ (οσὶριοτῖθ, εἰ ἕλς 1} οοιτοϑίοως οοηςοτάλτες συπὶ Ναὶ.) Αταδ. 3. ἀλουημβχο Αὔδρ. 4. ἢ γ5 ἡ ἀφωρ.] κγρος αναϑέμᾳτος ταρίκο Χ. 
αὐτὰ 25] κα ς8. Αὔαν. 1. 2. κόρ. κριϑ, τιντήκ. διὰρ.) γομὸρ 1ἰρί. οαγρος τοῦ ἀαναϑεματος πιᾶτρο ὃ ς» εἰ ρείπι πηραπὰ 130. καὶ 
κριϑὼν τεντηκ. σικλὼν ΠΙΔΓΡῸ ὈΤΙΠΩΔ τληὰ 130. διδεῖ πρῶτο εδήεπὶ, .5γ0}} αἴ 29. στρ ία Ασπι. 1. αϊφυς. Ασα. Ἑά. ἡ ἀφωρ.) . ἡ 20, 
πἰβ αυοὰ χριϑης, Χ. [{ιἰρί. χόρου) κορος 75. ᾿ κόρον (6, (φΦ. {8, (9, τού. ΑΙεχ. φια οραγενρ (ἢ0) Αταῶῦθ. 45. δὶς ρίεπο ἀϊδίη- 

“Ἔ ὑπίμε Αται, τ. αἰθαυς. Απῃ, ἘΔ. γομὸρ Πιδρὸ 82. μέτρον μο. κυΐ! Αἰεκ. δερε}} ανϑρωχω 12. ὠ  ἔἴγαι 25} δὲ «τ Αὔταδ, 2. 
διους “ς. (ἄς) τό. κριϑὼν] “Ἔ “ἰδ Ἀπ. ᾿. αἰΐαιςε, Αττῃ. ἘΔ. ομο θαυ. ἐ ἐδα Θοοῖς. κατάσιχ.] ἐπ ροβηβξονειε δῖαν. Αὐτη, α. 
διδρ.] σικλων τλιλσβο ὃς. φἰΐαις. Αγ. Ἐα. αὐτοῦ) αντω ξ3.. «11, 11], ΧΙ, 54, ξς, γ1, 

ΧΥΙ]. Ἐὰν δὲ] α δὲ δίαν. Οἰμορ. Οοστᾷ. εἰ ΑΓαὶ Αγμι. 1. δ ᾽ς. Οϑογζ. Αστω. :. αἰϊᾳυσ. Απτη. Βὰ, μαῦδοὶ ἰῃ ςἰιαγδέξ. τηΐποῖε 
ις. πῃ. Ἑά. τῆς αἀφίσ.) τῇ τῆς ἀφίσ. 1λρί. ἀγιασῃ) ΑἸεχ, 
ἀγιασει ς2, ς. αὐτῷ τ᾿ π-αὐτοῦ ἴῃ οοῃῃς 18} κα αἰϊετυῖγ. εἰ αἂ'αὰῇ᾽ς,Ύἁ.Ύ. ΧΧΙ͂, δὶ] α βίαν. Οῆτορ. Οϑοτρ. οὗ ἀγρ. χ9] ἀργόγανα 

δὶς ἱηϊεσδοεῶξς τοῦ. κατὰ] και (8ς) 129. αὐτῷ 2} φυοί. οὐτὴ ἀιθειϊο δίαν. Οἷἶσορ.ι ὃ κέκν.) ον Ἰγόραφε Ξορα τινος πλργρο 

ἐμηφης ετὶ! Αὕτὶ. 1. αἰἴφυς. Αστη. Εα. 6. ϑεβοίϊυπι εἴ. αι κεχτησετιι 7 4. λὖ ΑΙ. ὃς οὐκ ἔριν} μ᾿ 
ΧΥΠΙ. δὲ] α δίαν. Οἴἶἷσος. σεος. ἔσχατον! κα Αὐδθ. ἱ. ἃ. οὐχ ἐξὶν (4) 44... εἴ κοι Αὲ Αἴτὴ. στ. δῇϊαυς. Αστ. Ἐά. εἰπὸ 39] 

Οὐεοις. Αστ. σΣ. αἰίᾳυς. Απῇ. Ἐά, μετὰ] χαῖα 10. ἀγιάση ἐκ ΧΙ, ςς, ς8, .9ς. κα 54. αἷπ ἴεχῖυ, [δὰ δλδεῖ πλλγρο, 2ζ. τῆς 
αγιασει ς. τὸν ἀγρ. αὐτῇ} αὖτ. τ᾿ αγρ. ξς. α αὐτῷ Αταῦ. 3. κατασχ.} 4 ροδέβξομε Αττὰ. 1. αἰϊίᾳυθ. Αττη, Ἑά. οὐτὰ} ἑαντε 
τροσλογ. 1 αὐάκε ϑῖαν. Οἶτορ. αὐτῷ] αὐῇο τοῦ. Οοπιρί. λύτο. ἐκρεϊπηπξ Αται. 1. αἰΐψυε.. σι. Ἐὰ. . ὄὦγιαση) αγιαδὲὼ 7, 
ὃ ἡ. τὸ ἀργ.} τὸ ἀργ. 9 ἱερ. 53. ϑῖλν. τὸ ἀργ.) 4. ἐπὶ χ30, 1321. Οὐπρὶ. ϑῖῶν. Οὗτος. Αζτη. σ. δαυθ. Αττα, Ἑὰ. 

, φῶ ὕὅτη τὰ ἐπίλ.} κατα αναλογιαν τῶν ἑτων νπολειφϑεντων τᾶΡΡο Χ, ΧΧΙΠ. Δαψιεῖται!} κων λογ. Χ, 18, τ28. 1Δρῦ, ψιφήσει τ 
Ἰωρί. ἐπὶ} εἰς ἐχρεϊπυῖϊς Ατη. Σ. αἰΐᾳυς.. Αγωι. Βά. ἐπὶ τῶ] ταλῖρο 1ΔρΡῖ. ψηφηση (20) ΠΔΓΡΘ Χ, [Ιερεμκάυπι νὶάοτυτ. 
ἐπα (ἅς) ΑΙά. εἰ ἢς ϑίαν. Οἴτος. τὰ ἐπίλ.) αἱ Απα. τ᾿ εοιρκίεί ὅϊαν. Οἰΐσος. φὺ τίλας) κα (80) 44, 4. Αὐδῦ. ᾿. 8. 

αἶνος αὐόκιε Ἀττηεοὶ Οοὐά, τεϊϊαυϊ. Απο. Ἑά. ἕως] εως αν ς8, .(Φ. Απη. ;. δἰϊίψυθ. Αἰνη. Εὰ. τὸ υληρῇς (6) γολνρο Χ. ἐρ τῆς 
εἰς) αὶ 794) τού, 134. τὸς ἐνιαντ.} τὸν «νιαντον γι. λ τὸν ζς. τιμῆς} ψῆς τιβησφως 298, 118. ὧ΄ηφ νῆς τηρήσεως δηγ 15. Αξπι. δι 

1. 

22. 

23. 



ἂ ΠΥ ΓΤ ΓΚ] Ν. 
ΚΕΦ. ΧΧΥΙ͂. 

τιμῆς, ὀχ τὸ ἐγιαυτοῦ τῆς ἀφέστως, "πὶ ἀπολύσει τὴν τιμὴν ἐν τῇ ἠκέμα ἐκείνη ἁγίαν τῷ Κυρίᾳ. 
Καὶ ἐγ τῷ ἐγικυτῷ τῆς ἀφέσεως ἀποδοθήσεται ὁ ἀγρὸς τῷ ἀνθρώχτῳ σαρ᾿ δ᾿ δ [κάπτηται. αὐτὸν, ὦ) »-  ὀγώ (ὦ 

ἥν αὶ κατάσχεσις τῆς γῆς. Καὶ “ὅσα τιβὴ ἕςαι ςὐϑμίοις χίαις, οἴκασι -ὁδολοὶ ἔςαι τὸ δῥλναχι. 
μον. Καὶ σῶν πρωτότοκον ὃ ἐὴν γένηται ἐν τοῖς χεήνεσί σαν, ἕςαι τῷ Κιυρίᾳ, χαὶ ἃ καϑαγιά. 
σε! αὐτὸ ἐϑείς" ἐᾷν τὲ μόσχον, ἐάν τι͵ φόξατον, τῷ ΚΌρζῳ ἐςίν. Ἐὰν δὲ τῶν τεσραπύδων. τῶν 
ἀχαϑάρτων ἀλλάξη χα]ὰ τὴν τιμὴν αὐτῇ, καὶ προσϑήσει τὸ ἐπίπεμπ]ον πρὸς αὐτὸ, χαὶ ἔξαι αὐτῷ" 
ἐὰν δὲ μὴ λυτρῶται, πραϑήσεται κατὰ τὸ τίμημα αὐτῇ. Πᾶν δὲ ἀνάϑεμα, ὃ ἂν ἀναϑῆ ἄνϑρω-- 

τος τῷ Κυρίῳ ἀπὸ “σάντων, ὅσα αὐτῷ ἐςιν, ἀπὸ ἀνϑρώπε ἕως χτήγους, χαὶ ἀπὸ ἀγρᾷ χατασχέ-- 
σεως αὐτοῦ, ἐκ ἀποδώσεται, ἐδὲ λυτρώσεται" “τἂν ἀνάϑεμα ἅγιον ἁγίων ἔξαι τῷ Κυρίῳ. καὶ ““... .. 
σἂν ὃ ἐὰν ἀνατεϑὴ ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων, ΠῚ λυτρωθήσεται, ἀλλὰ ϑανάτῳ ϑανατωθήσεται. Πᾶσοῦ " κ4.. 57 1πὰ 

κει ἐπ Δ αν Άδς 
δϑεχάτη τῆς γῆς, ἀπὸ τ σπέρματος τῆς γῆς, καὶ τ χαρτβ τῇ ξυλίνε, τῷ Κυρίῳ ἐςὶν, ΡΨῃ τῷ, ΓΝ 

Θ.,»}:ιν ΠῚ 

εἴδαυς. Απη. Ἑὰ. «Ἐ αὐτοῦ τό, 35, (2, 111. εξ. ΝΟ. Αγρεν »γε- σιὼ. 1, 8. . κατὰ 10). (Π.) 84, αὐτῷ 15) πῶ τοι αλ» Ὁ 
οἰπιν ΑἸΘΌ. ᾿. 8. ἐκ) α τό, ς2, (4) "ς. νως ξ8, ζό, γ4ᾳ, θῳῷὨ λαξεται οὐδεὶς αντο, ταν τε μοσχος, ἐᾶν τε προῦπτον, το ἵκυρίω εραι ἀὰΣ 
2οό, 134- Ατιδ. τ. 8. Αγπι. τ. αἰΐφυς. Αὐτα. Ἐά. τὰ ἐναντ.) ς. αὐτῷ ι5--αὐτῷ οἰ. (,. δωγοι,. εἰ 4υα 116 ἰοίετίδοξαὶ 1οϑ, 
4 τοῦ τό, ς5, ς3, ςὅ, γῳ, 84, τού, 131, 134. εφαθρἱεκιενίι σαὶ 1ιὉῶ. καὶ ἀροσϑήφιι καὶ προσϑήση ἈΙά. δίαν, δοί4ᾳ. κα καὶ 

ἍἌποῦ. ε. 2. ἀφίσ.) Ἔ εν τω ἐνιαυτω τῆς αφισίως (ὅς) ς8..΄. 72. Θεοῖᾳ. Απῃ. τ. αἰὔηυε. στῇ. Ἐὰά. ἐκπίπιμπ].) Ῥ ἤν ΥἹῖ, 
ὠποδώσ.) (γαάα! διλν. Οἴτορς. εἰ, υἱ ν᾽θεῖαν, Ατπι. τ. δψυε. απὸ. Χ, τς, τό, ιϑ, 69, 30, 86, ς3, ζό, ςθ, ςο, 64. 72, 73» 77. 148, 180. 
Ἑά. τὴν τικ.} Ἔα, Οεοτα. ἐν τῇ αὐήη τὴ τς, 64. Οὐρὶ. Αἰά. 1ἱρῖ, ἱς. Νίς. Οεοτέ. 1 βαγασι ἐμ δίλυ. Μοίᾳ. 
ἐκείνη} α Οδοῖζ. ἀγίαν] «για (ἔς, εχολϊι “δὰ βοστι νοςϊ:Σ) ς.Ὠ { γε συαν ἀγουϊο Αἰωεοὶ Οοάι!. αἰϊχυ!. Αξαι. Ἐά, πρὸς 
ἐν τῇ ὠγίᾳ (ἢς) εχρείπυς δῖαν. Οἴτοζ. αγιον ΧΙ, 19) 54. 54,» 71. αὐτὸ} τρὸς αὐὖον 53, τ9. ἐπ᾿ αὐτὴν ζ47 745) 5. 76, 8... τού, 135. 
74. 7ζν 76, 84, τοῦ, τοῦ, 118, 114. Οοπιρί. Αἰεχ. α Ασπηι. ι.Ἅ ἴςα.}) “84. ϑῖλνυ. αὐτῷ} αὖῇΊο (80) 128. ““ δὲ μὴ} 

ΧΧΙΨΝ. τῆς ἀφίσ,) ελευϑερίας πιῶγξο Χ. 1ρί ἐποθοϑήσ.] α δὲ ϑαν. Οἴτος. Θοονς. λυτρῶτ.} λυτρωσηται ΧΙ, ςς. λὲς πα τεὶ ἊΣ 
λυτρωσίζαι πλιὸ 8 :. τῷ ἀνθ. αὐω τω ανϑρ. (ας) τις. δι" λυκβηαι το:  ᾿ἰυδ ΑΥδο. τ. α. 4. τραϑ. καὶὰ τὸ τ. αὐτ.) ΡΟ ΤΥ ΕΝ 

-- 29], αἰκεγαῖγ. εἴ αυαε ἐΐδ ἱπιεηήποεπε, (νὰ μαδεῖ πιαρεδπεκτηται καῖα τὴν τιμὴν αὐδου προσϑησεται (ἢς} 75. κ΄ τὴν τιμὴν αὐτοῦ πρα- ἀ ι" ἐἶ κε εν: γι , 
αντον, 64. οὖ ἣν ἢ χέκτνται αὖον, κα (ἄς, ποπὶ δὺ ᾧ 1 κμἀ ᾧ 25 ϑησ. (4. 

σαπα ες σευΐον Πἰδταῖβ, υσδ Ἔττος, φύσαι ἀερεοσίωπι ἰΐοσι, ποδαὶς οοῖς ΧΧΥΤΙΙ. Πᾶν δι], δὲ ς4, 74, )ς, 16, 84, τοῦ, 134. Αττῃ. . ῳρ, 
ἤσετε) τς. αὐτὸν] α (4, 7ζ. Αἰπῃ. τ. αἰϊᾳφυς. Ατπν. Ἑά. -- παρ΄ δἰϊᾳυε. Απτπ. ἘΔ. εἰ ἦσς ὁπιας θεοφ. ὀὌναϑιμα] αναϑημα ΧΙ, 

αυὐον ΧΙ, το, ς8, τοβ, 118. Οὐπιρ. ἤν] ἐγιν 19, 74. 74. 84. δ, ὅν, 18, 19, 30, 32, 53, 54) 49, 73» 73, 76) 77, 84» τού, τοβϑ, «18, 
206, τοϑ, 118, 134. “γῆν ΠΙΒΙΧῸ ῬΓΓῚΔ ΠΟ 110. «γὦ Οδοζ. 134. Οοσπιρὶ. Αἰα. (Δι. Νὶς. Ιηροετῖις ἰη (αἴ. ΝΊς. δά 1, Ῥγοόςορ. ἴῶ 

σῆς γῆς] α Ατοῦ. 3. Οἱι. Νὶς. εἰς9. - φοα «τοὐοτ, Οορε, δ] ὦ τό, το. ὦ' (ας, 
ΧΧχν. τιμὴ] ἢ τιμὴ 128. γαϑμη )η34. Ἔσυ ς8. Απιῦ. τ. 2. τηϊπὶο (οτίρευ αι 13:. ὧν) αν 11, ΝΠ, Χ, τό, 18, 19, 32, ςζ, 

Φὸον ἸΔΣΟ γε παηῦ ΥἹΙ. ψνχη (ἢς) πιδγχο τιθ. γα (5) ςβ, 9. 64, 4. 84) 118, 110, 111, 134. ( οπιρὶ. Αἰεχ. 1ὶ ρῇ. (κι, 

ΣΒΕΓΖῸ γεΐσια πιβῆι 110. ἕρα.} οὔο διαν. Μοίᾳ. γαϑμίοι) Νῖὶς. Απῇ. -. δίμᾳυε. Αππη. Ἑά. να. 9} αναϑηται το, 119. 
φξαϑμως ΧΙ, ς1, ςό, γ2. Οοπιρὶ. ΑΜ. «πεημεγαίαε μεασταϊάς σορὶ ἀαναἤιϑη ςς. αναϑιματιση ταγχοὸ Χ. 1ἱρῇ ἄνϑρωκ.} ὁ ἄγϑρωπ. 
ὦ γίοι(} Ἔ τω Κυριω γ1. εἶχοσι) « 71. (εἴ υἱγέμί ᾿ορ. ὀξο- οιφι. τῷ Κυρ. 1) δὲν οὐπὶ Ὥιπίσαϊο Ατιηεωὶ Οοδά. δἴᾳαϊ. 
λο}] οδολοις ς3, 129. Οοπρί. οδολοις εχ Τοῖτ. (6. ξυλοκοχκα (ε Απη. Εὰ. ἱπεετϊπεανὶς ππιαῆὰς ρυϊπια Αππ, 1. παίδων} παντις 
Οναςοῖ! τεοεηυοεϊβ) πιδεξὸ τό. σαϑηρες ἐχρείανε Οὐοες. τὸ ΚΧ, τι8., 20, ὃς. εἱὀρί. -Ἐ τῶν (ὅς) 1.8. ΑΜ. αὐτῷ ἐςιν] αὑτὸ 
διδρ.) σαῦμιον πιαγρὸ Χ. 10, διδραχμον αγιον, γραμιμαῖα ἐξπκοια, νειν (Βς) τό, 131, ἐδ ν᾽ Αττη. τ. αΐσυθ. Αππα. Ἐά. καὶ ἀπὸ 
ἀξαγιον ((ς, υἱ νἱἠεϊυτ) πιλρὸ ςό. οἰγρο0} «κι αὖ σχτί, ΑτὰΌ. 3. εἰ αὐ αργίε δϑίαν. καϊασχίδ.) αἰζος 

ΧΧΥΙ. Καὶ 15), {ς, ςό, 119. Οοπιρὶ. δῖαν. Οἴτος. τῶν ἀή ρει δβοκεηε Αὐτὰ. τι. αἰϊΐφυς. Αττν. Ἐά. ἀκ] καὶ ονκ ς4) 75. 
σρωτ.) πανῖα τρωτ. (ἢς) )ς. τᾶν τὸ πρωτ. 120. πρατόϊνκυ  φποθωσῆαι) ἀποδωσετε τοό. -ἰ ἰδὲς Αταν, τ. αἰΐϊφυς. Ατπι. Εά, 
τῦδῖχο, (Ἰληφυλπι εἴξι ἰεξετάυπι πρωτότ. τρωτότ.) ΝΠ. δ] ,29,ςὨ, ἀποδώσεται, ἐδὲ λυτρώσῆαι πασᾶν] ἐγαάρι ονιπε ΑΥΑΌ. 3. λυτρώ- 
:1ο. ὦ τό, 121. ᾧ ὅς ἐᾶν κι] ἂν 11, ΧΙΎν ςἢ, 79, τοό. φσῆαι' ταν) λυτρωσετι' ταν τού. λυτρώσῆαι σἂν ΑἸά. τὰν 
γίνηται) γεννηϑὴ .3.  πρωτοΐοκον «8. ἐν) α τό, γ3, 77, 131. ἀνάϑιμα ἃγ.) α τᾶν ἀναάϑ. 3. πᾶν ἀνάϑημα. ἄγ. ΑΙά. Ατλῦ. 4. 
σε ἐν (ἢς) ΑἸ. σον] α Αγαῦ. :. 2. 1. υσῆγννε Οορι. ἴςαι) αἀνάϑιμα 25] ἀαναϑημα τό, 18, 10, ςβ, ς9, 73, 74ν 76, 77, 118, 
4. ϑιαν. φυρῶ ἐγ Οδοῦς. καὶ ἐδ), οὑπὶ (44. (3. ακαὶ Οεος. 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. (αῖ. Νίς. -Ἐ φμοα υουείμγ Αγϑῦ. 3. ΟΕΒῚ 
αὶ χαϑαγιάφσει) οὐχ αγιασ. ςς, 1οϑ, 118. ἀχαγ. (Πς) το. Οοιρ. καοὐπὶ ίαᾳ. ς3γ) (4. αγια 72. φμονέακε ρεταῖτῖς Αταῦ. 3. ὠγίων] 

οὐκ αλλαξει Χ, τς, τό, 18, 20, 30, ς2, ςό, (9, 64, γ8, 7ς, 77, 328, αἴ9,) 118. τῶν αγ. 1ς, 64. ΑΙά. ἀγμν 9. ἴξα!) ἐξι 74) 24» 
110. 1ρί. (1. Νίς. θςε ἱπ νεκῖυ, (οἡ χαϑαγιασει ΠιδΓρῸ μεὶπ 84, 1ού, 134. Ατῦ. 1. 
τηδηυ, 110. ὥς ἰπ τεχῖυ, ἵεὰ ον καϑαγιασει παρὸ, Βς. « αλλαξει ΧΧΙΧ, Τοίυτι ἢος ςοπιπιᾶ, υἱ εἰ ςοιπια 30, Ροίξ ςοτηπια 11 
(6ς) ΝΊἼ], 73. « χαϑαγ. ουκ ἀλλαξει (4. »ν καϊαλλαξει .8. πες Ροπίϊ γ38. καὶ] 53, ἐξῳ }ς. Απῃ. 1. αΐφυβ. πη. Ἐπ, παν] 

φεαϊνεαε ΑΥαῦ. 3. κνοὴ (πνίβεε ϑλυ. Μοίᾳβ. αὐτὸ) , 11]. Θδοῖζ. αναϑιμα ΝΙΙ, Χ, τς, 18, 49, ς2, 46, ὅᾳ, 72, 74» 75» 76, 8:, 
δεῖ ἰῃ εἰιεγβέϊ. πιίποες Αἰεχ ἀαὐτ. ὠδεὶς} συδεις αυτ. Χ, ΧΙ, τς) τού, 118, 129) 130, 131) 134. 1ἱρί, ΑἸλο. 3. δίαν. Μοί4. Οεοιγ. 

1:6, 18, 29. 30, 44, ς(, 6, 64 73, 74» 77, 84) ὃς, τού, 129, 130, “ἔ ἰάεπι ἴῃ «ἰισγλέϊ. πήίπογε Αἰοχ. -Ὁ ἀναϑημα τό, 30, 32, ς8, (9, 
14. Οοπιρὶ. 1ἰρ΄. (τ. Νὶς. οὐϑεις αὐτὸ 1, Ψ]1, ς8, ζ9ς. αὐτὸ 73ν77ν 94. Οοπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νίο. κό οριπὶ σπαιάφηιαιε δἰδν. Οἴίορ. 

εὐϑυς αὐο (ἢς) ;2. αὐτὸ οὐϑεὶς ΑἸεχ. ἐάν τε τ᾿, α) κγυανε ὃ ἐὰν αναΐ. ἀπὸ τῶν ἀνϑρ.} φυοά σουέκ! λοπιίκει Ατϑὺ. 3. ἰἂν]} αν 
Ουρι. , τε ἱπ ῥηπιο ἰ. Ασπι. ᾿. δἰἴψυε. πῃ. Εά. «τε ΐη τὸ- ΧΙΪ, ς3, ςς, )ς» 1οό. (οππρὶ. ἀναἾεϑη) αναϑηται γ8. αναϑητε 
4ος 1. δίαν. Οὐοιγ. μόσχον] προξατον ΝῊ. μόσχος τό, 45, 9. τέϑὴ 74,134. ἀπὸ τῶν ἄνϑρ.) νπὸ τῶν ανϑρ. ζ4, 74) 76, 
32, ςς, 74, 76, 8. τού, 110, 111) 114. Αἰά, (αι. Νὶς. συμ 84, τού, 114. ἀνϑρωπος απὸ τῶν αὐϑρ. (Ομ ἰφβους9) ς3. , ἀν- ἰ 

Ἀστῃ. ᾿. δφυς. σαν. Ἑά. ποόξατον} μοσχον Ν]]. ἐγίν) ϑρώπων ἴῃ τεχῖυ, δὰ Πλρεῖ τπᾶγρο, ς9. ὄοπιο τΔηίυπὶ δίαν. Οἴτος. 
ἐγαπὶ Οορί. «τὴ Οεοῖσ. Απτὶ. τ. δίψυς. Απη. Εά. λυτρωθησίϊα.] λυτρωσῆᾳαι 129. ΑΙε. ϑανάτῳ)] Α 72. ϑανα- 

ΧΧΥΙ. Ἐὰν δὲ] ἐαν δὲ και ς3. ἐᾶν τε ἐξ, 75. «1 Κ' Αται. τ. τωϑῆσ.) ἡγμεϊδεικν ϑῖαν. Οἷἶσος. 
δἰφυς. Ατπν. ἘΔ. , δὲ δίαν. Οἴἶτος. Οεοῦρ. τῶν τετραπ.} τῶν ΧΧΧ, Πᾶσα διιάτη) πᾶσαι δικάται (ἢ οἶϊεῖ ἢυπο ἰοοευπι) Ὠ- 
χἤην. 19, 108» εἶδ ὰ φεσώννρεαί, δῖαν. Μοίᾳ. Αται. σ. αἰὔθχυς:. πηδίς. ἱ, 373. εἰ ρεεπιίτυης Αταῦ. 1. 2. 3. τῆς γῆς 15] α 73. 
Απη. Εἀ. τὼν ἀκαϑ.} α 72. ἀλλαξη] αλλαξει Π, ΝῚΙ, ΧΊ -Ἐ σου Ῥθεαπιαΐς. 1. ς. τὰ σπέρμ.} ,πεϊκίδκε ςὰτη ἀττίουϊο Αττῃ. 1. 
ΧΙ, 16, το, 130, 131. Οὐρὶ. ΑΙεχ. 1ρ(. Αταθ. τ. 2. λυτρωσε- ἰΐαυε. Αττ. ἙἘά. τῆς γῆς 20} α Ρμῖϊο ἱ, ς33. καὶ} κα 72. 
τῶι ζ4, 74) 73. 76, τού, 134. λυτρωσεται Ππῶτζο Χ, ὃς, εἰ ρπ!λ ἀκ ΑἸΔΌ. :. 2. τοῦ καρ.) απὸ του χαρπ. Χ, τό, 18, 20, 32. 

ΔΩ 110. [ρί. λυτρωφηται 84. Απω. 1. αἴϊαυε. Απτῃ. 4. - δ {ς3,) (4) ςς, (6, ςΒ, το, 64, 72, 74) 75» 77. 82) ὃς, τού, τ18, 129. 



ΛΕΑΥΙΤΊΙΚΟΝ, 
ΣΈΨΦ ΧΧΥΠ, 

Κυρίῳ, Ἐᾶν δὲ ὃ λυτρῶται λύτρῳ ἄνϑρωπορ. τὴν δεζάτὴν αὖτϑ, τὸ ἐχίπεμηῖον δ λουηδΝ ἀρὺς 81, 
αὐτὸν, χαὶ ἔςαι αὐτῷ. Καὶ πᾶσα δεκάτη βοῶν, χαὶ προδάτων, χαὶ πάν ὃ ἂν ἔλθη «ἐν τῷ 3. 
ἀριδμῷ ὑπὸ τὴν ῥάδδον, τὸ δέχατὸν ἔςαι ἅγιον τῷ Κυρίῳ. Οὐχ ἀλλάξεις χαλὸν ππογηρῷ, οὐδὲ 33, 
“Πονηρὸν χαλῷ" ἐᾶν δὲ ἀλλάσσων ἀλλάἄξης αὐτὸ, καὶ τὸ ἄλλαγμα αὔτϑ ἔςαι ἅγιον, ΠῚ λυτρωϑή- 34ι 

Αὗταί εἷσεν αἱ ἐντολαὶ, ἃς ἐνετείλατο κυροον τῷ Μωνσὴ πρὸς τοὺς υἱδς. ΜΝ [7 τῷ σετᾶι. 

ὕρει᾽ Σινᾷ. 

Ὅστρ!.. Αἰὰ. Τὠρῦ, “σαι. Νίς. ἀποπῦτη. δρ. Απηογ. ϑλν. σαὶ. ἢ. 
λα 134. ἃ ἡπκᾶιδκε Τασι. ἀγισυϊο Αὐτωεοὶ (οάά. χεϊυϊ. Αἴτη. Ἑά. 
τὰ ξυλίνου] ἀπο ρτατηϊτες 134. τοὺ ξυλε 32, 52, 74γ 74» 76, 84; 
ἴοό,. 130,. 134. (Δι. Νίς. Οεοῦρ. δενδρε πτᾶγροὸ Χ. ᾿πρί. ἐΐμπο-- 
γμ ςπὶ δτουϊο Απιδοὶ Οοὐά. αἰϊαυΐ. Ασα. Ἑὰ. τῷ Κυρ. 15] 

“ Ὀοίρὶ. ΡΗΪ16]. ς. Τλαγπαίς. ἵ, ο. ἱπεοηϊϊηοανῖς ρτϊπία τδηυβ Αὐτὴ: 1. 
αγιᾶ ἀγιων ἐςὶν, ἅγιον τῷ Κυρ.} αγιον τω Κυρ. ἐξὶν τοβ. Οοπιρὶ. 

ἐγαι 75. ἐςὶν ἅγ. τῷ Κνρ. ῬΗΐο 1. ς. ἔγαι ἅγια τῷ Κυρ. Ἰθαπιδῖς. 
“νος ὅπ γαπείπρ Τοιαίπο Αττα. 1. “μα ἵπ ἩΚῸΣ Φοναίμο Αχτησοὶ 

(οὐ. τε ᾳι. Απτη. Ἑα. 
ΧΧΧΙ. Ἐπῤλν δὲ] α« δὲ τού, 129. δξν. Οἴτογ. Θεῶν. 

Ἄχσηι. 1- δϊϊᾳυς. Ασηι. Εά. 
«λυτρωσηΐαι ς ς. λυτρῶται) λυύϊρωσηται ξᾳ, 7ς. 

λυτρεΐακι 18, ς2,, ς8, )γ2. λυτρῶν ργαπικίς ΧΙ. λυτρωμενος ργξπιϊαὶς 
:οβ. λυτρουμενος ργαηικυμις ΨἼΙ, Χ, ες, τό, 18, 19. 20, 30, 32, ς2, 

53» 54) τό, ς8, ς9. 64, 72, 73» 74 75» 76» 77» 84. ὃς» τού, ττ8, 128, 
129, 130, 131) 124. Οοπρὶ. ΑΙά. Τρ. (Αι. Νίς. Ασα. 1. αἰϊέᾳυς. 
Ἀπη. Ἐά. λύτρῳ] αἷμ ἐχεπιρίαγίθυς, πιοάο ἀϊπυπηεγαβ, οπιηΐδιι. 
ἄνθρωκ. 7 ο ανϑρωπ. ς9. αἰϊγαὶ: Αγπιςηΐ Οοὐά. πιυϊὰ. , Αὔπ, ᾿. αἰϊὶ- 

τὴν δὲκ.7 α τὴν Απδηὶ Οοάά. ταυϊ, αὖὐ- 4ιε ραυοὶ. Αγ. Εἀ. 
15} αντω (3. τὸ ἐπίπ. τροσϑ.} τρροσθ. τὸ ἐπιπ. το, τοβ, 118. 

ἐπίπεμπῖον] - αὖῇς Χ, 1ς» τό, 18, 19, 29, 30, 32, ς2, ἐς, ξό, ς9, ὅᾳ, 
29 73) 74ν 76, 77» 84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 129, 131) 134. 

Οοπιρὶ. ΑἹὰ, τρί. (αι. Νῖς. Οορῖ. Ἢ ἰάδηι ἴῃ Τομδγδέξ. τηΐποσς 
προσϑήσε!] σα΄άαί 

πρὸς αὐτὸν] ']ρος αὐτο 1], Ὴ, 71, γ8, 118. ΑΙεχ. προς 
ΑΪοχ. πίμαῖον μέρος εχρτὶπηῖς δῖαν. Μοίᾳ. 

ϑίδν. 
αὐω (ἃς) ΧΙ. ἐπ᾽ αὐτὸν 30, ὃς. ἐπ᾿ ἀντὼ τό, 32, ζ2, ς3) ς4) 77» 
128, 131. ΑἸΙά. Οδῖ. Νίς. επ' αὐτὸ Χ, τς, 18, 29, ςς, ςό, 64, 74) 

.)3) 76, 84, τού, 120, 130, .34. Οομρὶ. 100. Θεοῦ. Αγπλ. 1. 8|1}- 

ηιε. Ατπι. Εά. καὶ ἔξαι αὐτῷ] α Χ, τς, τό, 30, ς2,. ς3, 64. 
1μ“ρῖ. Ολι. Νίς. Αὐδῦ. 1. 2. 3. εἰ οο ἰδὲ δῖαν. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ 19] α 128. 111. Μ58. Οεοζρ. 
τοχῖυ, 1. μαρεῖ πιλγρὸ ΡΠ πιὰ τηᾶπυ, Αττα. 1. 

“:“αν) κα Ἄπη. 1. δίαυς. Απτ. Ἑά. 

(οὐά. αἰϊαιυΐ. ὃ] φας Αττη. 1. αἰϊίψιις. στη, ἘΔ. 

ΨΙΙ, 1ςν) 16, 18). 32) 53» 558. 60) 49, 04, 73» 759120, 131) 134. ΑἸεχ. 
Ἰωρί. Ριϊο ἱ, 243. {εὰ δἰ] υἱ Ν αἵ. 

τό, 18, 30, 32) 52) 43) 606) 485) 59) 64) 72) 73γ 74) 76, 77» 84), ὃ, 

ΓΑΡ, ΧΧΥῚ. Δὰ ραυοα οουηπηδία οςαρὶ τ μυ)υς.Ε ἀυοῦυ 1,66- 
ἘΙΟΠΑΓ8, 37) 61,) Πιρρίεδληταν ἢ υπὶυΐᾳιςε Ν᾽ αγδηῖεβ. 

111. Βαῦεῖ ἐν τοις-- ὥυλασσητε--πσοιητε---Ἰ)εταυς, 

ΙΝ, , καὶ --εῖ . ὑμῖν--τεγαυς. 
ν. καὶ τόλεμ. ὁ διελ. διὰ τ΄ γ. νμ. λ ὕιεγᾳας. 
ΝΙ. καὶ κοιμηϑ. ὕπεψυς. πονηρὰ, 37. 
ΨΙ1Π1. , ἐξττεῖ, καὶ πεσοῦνται οὐπὶ (44. 37. 
ΙΧ. ἐφ᾽ υμας και εὐλογήσω νμᾶς 47. 
ΧΙ. καὶ ϑήσω τ. σκ. μον ἐν ὑμ. κα 37. 
ΧΙ. ὑμῖν Θεὸς 17. 

ΧΙΠΠ. Τοῖυπι σοπὰ α 37. 

͵, ΧΥ. ὥκε διασκεδ. συπν ἴᾳ4. α 37. 
ΧΥῚΙ. ροῖξ ἀπορίαν «ἡ καὶ σπερεῖτε α οποία. 37. 

Ῥεβαῖς Ηὶς ὅτ. 

ἐδοῦται τὸνς 

“ςὰ Αἰ1ὲ υς γαῖ. ἐγαηβεῖ 1.2. Με. 

εἰ 

λυτρώτ. λύτρῳ ἄνϑ.] ανϑρ. λυτρὸ 
λελυτρωται ξο. 

᾿ς δ(δν. Οἰϊορ. Οεργ. 

σᾶσα ϑὲκ. 1: ἰη 
βοὼν καὶ τῷ. καὶ 

τὰν) -ἵ 4 εείνικα Αττηθηὶ 

ἄν] αν 

ἔλϑη) δηλϑὴ ΨΝ11, Χ, ις» 

- 

"τού, ὝΕΥ 134. Ὀὀπηρὶ. ΑἸά. Τὰρὶ ὧι. Νὶς. ἧς ῬΗΠΟῚ, 43} 
παίνηι ζμετὶν. (ῃ 4) Οόρι. ἐν 

τῷ ἄριϑμῳ] ἐπ πμηιέγμα 1αἴ. Μ8. Λιὸ πωπιεγο Ἀττι. τ. αἰϊίαιε. 
Αττη. Ἑὰ. ὑπὸ τὴν ῥαξδ.)} οὐχ Αὐπὶ. τ. 1486... Δξπὶ. Εά. 
τὸ δέκ.) « Απτ. 1. αἴΐφυς. Αγπι. Ἑά. δέκατον ἔς.) δέκατον, 

“τ εδαν τὸ. ΚΑἸαχ. ὰ ἔσαι Ῥμϊο ἱ, 243ν (εἀ Βαῦθεῖ δ! 0]. ἱπιόγρομῖς φμοίῦ: 

ἐωπφμο 1Ατ. 18. ἱπιογρουῖς ἐϊέμς Ατδῦ. 3. ἅγιον] α 29, 78. αγιὼν 
)ζ. ἐπ απδίμπε Αὐτὴ. 1. αἰϊχυς. Ατὐπ). ἘΔ. 

ΧΧΧΙΙΠ. Οὐκ} καὶ οὐκ 18, ς4, 74») 75. 76, 84; τού, 134. Τὶρῇ, 

Αγῖῃ. 1. διίΐφως, ᾿Αστῃ.. ἘΔ. ργαιϊζζυπς οὐκ ἐπισκέψεται ἀναμέσον 
χᾶλον και πονηρὸν Χ, 18, (4. ςς. 7.) 1ού. ἱρῷ. δφάδιῃ ἴῃ οΠλγαδέξ, 

᾿χηΐποῖς ργρυλεῖς ΑἸρχ. οδάεη,, πἰ αιοά μαρεβπὶ ἀναμέσον ὥπονηρου, 
Ῥιξικυηϊς 74) 76, 84. εδάεπι, εἰ χυοά ἐπίσκεψαι μαθοφῖ, ργαπιπες 

.1.84. τπαραζητησεις ἀναμέσον καλου Ἅ σᾶπρδ, ουδὲ ἐκλεζηται αὖτὸ 

Τλδῖσο Χ. Τ ρή, ῥγαηλτς εἰ πον ἀϊενεπηία ἱπίσν' φοπεπε εἰ ὑπαΐωτα 

Ατπ. 1. μγρπτυπὶ πα οἰ αἰ ενεμηία ἱπίον ον εἰ »παΐνρα Αὐτηοιν 

Ο(οαὐά. τεΐϊϊψυ!. Δπτη. Εά. ἀλλάξεις] ἀλλαξει ς3. αλλαξης Χι 

αὐτὸ ἍΙΙ], Χ, τς, 18, 20, ς2, 53, 54) ςύ, ς8, ς9, 64, 72, 73, 75, 
γό, 77, 84, τού, 1το8, 118, 120, 130) 1319) 134. Οοιηρὶ. ΑΙά4. 1ἱρί, 

Οαϊ. Νῖο. 1,1. Μ8. -Ἑ αντὼ (ς) τό, 19. καλὸν τον.) καλου 
(46) τοονῆρον ς 3. ἐδὲ τον. καλῷ] δὲ πονήρω καλον 72. 34: τον. 
καλ. 54. «ἰ πον. καλ. ς. 11, ΧΙ, το, ςς», 1οϑ.. ΑἸεχ. ῬΒιο ;, 

241. Αγηγ. 1. δἰἴφιο. πῃ. Εα. χχλῳ] καλον (Πς) ς 3. δὲ] 
. ἀλλάζης] αλλαξεις ΧΙ, τό, )ς. ΑἸεχ. 

ἀπκαλλάξης Αἰ4ά. αὐτὸ] αὐτῳ ΧΙ, 0, 78, 131. α ΑΙεχ. Οεογρ. 
Απῃ. 1. αἰϊΐφυο. Ασπὶ. Εά. καὶ] αὐῇο καὶ ς4, 75, 76, 84, τού, 
134. Αἴεχ. ΑΥὰρ. 3. αὐτό τε καὶ ΡΗΪΟ ἱ, 243. εφᾶι ἄντὸ κα 
1οϑ, 118. (ογηρὶ. ἡχης (απόζωσμ εἰ ϑῖλν. Οἷἶγοξ. εἰ ἐμά εἰ Αττα. τ. 

δἰΐψφυς. Αἰτη. Ἐά. ἄλλαγμα] αὐὔαλλαγμα ι8, ςλ. αὐτῷ} 
α ΡΒ Ἰ. ς. ἔγα!} α Ἰές ότι. ἅγιον] αγιῶ ς4) ςν» 74» 
γῖ) 7γ6, 84, τού, 134. Ρὶ 1. ς. “Ἔ Δ ομιίμο Αὐτὰ. 3. μὴ] εε 

ποθ Ατστη. 1. δἴᾳυς. Ασπι. Εα. λυτρωθησ.} - εἰς τὸ τέλος τῆς 

τιμήσεως ἀνυτου ςςζ. γεάῥπαίμν δῖαν. Οἴἶζγος. 

ΧΧΧΙΝ. εἰσιν) α Χ, τν τό, 18, 19, 29, 52, ςς, 64) 73» 77» 85» 
τόϑ, 118, 128, 121. Οομρὶ. 1ἱρῦ, (αι. Νῖς. Κύρ.} 2 εκ: οἰ 
ἀττίου]ο Αγπηειὶ (οὐ. αἰϊᾳιΐ. Ατττι. ἘΔ. τυρὸς τὲς υἱὲς Ἰσρ.] ροξ 
Σινα Ῥοηϊῖ 53. εἰ σα ἡ)οε 15), σεὐ δῖαν. Οἴἶζορ. Σινὰ]. Σιναΐ 

54) 78. 

σονους 37. 
ΧΥΊΠ. ΤὍοΐυηι ςοιηπιᾶ αὶ 37. 

ΧΙΧ. δμιαθεῖ ὡς σιδηρ.---ε γὴν υμιντεὶ ̓ χαλκουν--37. 
ΧΧ. διδεῖ ἡ γὴ ὑμ. οὐ δωσ.---εὶ α ὑμῶν υἱῖ. 37. 
ΧΧΙ. ΤΤοῖιπὶ ςοπηπσιᾶ αὶ 37. ἣ 

ΧΧΙΙ. καὶ κατέδεται ὑμ. α 37. Ὥοιπσει ὑμᾶς καὶ εἐξαπαλωσει 
υμας ει πορενομενη {2 μᾶχαιρα Ἀδι ἔςφαι ἢ ν Δι νμὼν ἐρημος καὶ αἱ 

σσαυλεις (ἢ ς) ὑμῶν ἔσονται ἐρημοι οτι νμεῖς ἐπορευϑητε τσρος μὴ σλα- 
ψιοθι 37. καὶ ἑρημωϑ. αἱ ὁδ. ὑμ. α 37. 

ΧΧΙΠΙ, δαῦες πορευσησϑε 37. 
ΧΧΙΝ. μαθεῖ καγω τοορευσομαι τρος υμᾶς ἐν ϑυμὼω πλαγιὼ λεγϑι 

ύυριος ο Θεος ο αγιος Σαδϑαωϑ α 3). [τὲ [ἰγαῦυς ῥγὸ ἰμ ἱτα το τεῦς 
τηϊηλυὶζ ἰδέλίοπεπι. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 
οὐ 5 

ΟΟΝΤΊΝΕΤ ΠῚ οσπὶ [πίεγρτγεῖαπιὶ Ογδοοσιη ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ, δζο. Δα Γι ενηίσυση, ε ΠΊαΥΡΊΉΙΡα5. ρε- ον Ύ. 

ταηχας Οοάιϊουπι εἰ ΕαἀϊΙοηυπα. (οάϊοεβ ἤπρυ]! σοηήαεῖ8 πυπηγεΓ!9 ας Πρ ΠΑΠΓΙΓ. Ἕ 
ἐς Ὁ ) 

ἐν, ὡς 

ΓΑΡ.]. 2. δῶρα] οἱ Λοιποι. Α. Σ. τοροσῴορας. ρΓιπλὰ τηᾶηι] 120. τ. προσχεῖσι] ἀκοντίζουσιν. Γρῦ. ἀκον- 

τιουσι 1ἢ ἘΕΣΩΡΗΣ ϑγτωσηδοῦο τῆδυὶς Εαϊτογ. 0. εὐωδίας] εὐδοκίας ἡρμήνευσαν οἱ Λοιποί, Ῥτοοορ. ἴῃ (αῖ. 
Νις. 12. ἐσὶ τῷ ϑυσιαφηρί"]) Α. Σ. Θ. ἐσ: τὰ τν ϑυσιαςηριε. ((ις) ργιπιὰ ᾶπὰ 120. 14. ἀπὸ τῶν περιςερῶν) Σ, τῶν 

πεεριςερῶν τὼς νιοτάς. 1ἱρῖ, 16. τὸν πρόλοξον Α. σιτιζουσαν. ὃς. Ῥτοοορ. ἰῃ (ὐλῖ. Νίς. Α. Σ. τὴν σιτιζασαν. Χ.. 

[“ρ. Ηξοε Αηυκ (οἷτ ἐτιδυΐϊς ΤΠεοάοτγει. ἴῃ Οδῖ. Νῆς. Σ. τὴν φυσαν αὐτου. ὃς. ὙΤΠεοάοτίοηι ἐγιρυμπηῖ 
Ϊποεγῖυβ, εἰ ΤΠςοοάοτγεῖ, ἴη (δὶ. Νίς, Θ. τὴν ὀσῴυν ἣν ἡμέις καλουμέν, Φυσαν. Χ. Τιἰρί, 815 Ἰητογραηχίπιιϑ ; 

Πᾶτη Φφυσαν ἰἀπῖυπλ Τ᾽ Ὠοοἀοίίοη;8 ες ἀγθιϊγάσλαγ. σὺν τοῖς πτέρω;ς] Σ. σὺν τοῖς στιλοις, ὃς. ὙΤΠοοάοιοηὶ 
ἐγιδαυης [ποογίυ5, εἰ ΤἼοοάοτεῖ. τη (Αι, ΝΊς. αμώ τῶ σωρὼω αὐτου. Χ,, Τ λρί. 

ΟΑΡ. 11. . ἀπὸ τῶν ϑυσ. Κυρ.] Α. απὸ πυρὼν Κζυριου. Σ. Θ. (ἢς) απὸ τῶν καρπωμάτων Κυρίου. ἀπὸ τῶν τοῦ 

΄σύρος (Ἰ. πυρα) Κυριω. Χ. 104, Ἐχ ἀυάῦυϑ υ]τ|πλ}6 ἱπτετρτγειατιοηῖθυβ οἷς ϑγπηηδοῦ! ῥγίογ, εἰ Τ βςοαοίίοη!ϊς 
ροϊϊεγιοσγ, Εάιάϊο Σ. Ε. Μοηῖξῆ {εὰ ε εγαῖ τδηΐυπὶ Θ αἰηγιάϊο πλίηογ, οἰπλ ρᾶΓ5 γα! ]ὺ4 Πεγα ρεγῆεῖ. 
4. ἄρτους κολλυρίδας. [,1ρ, αἱ Λοιπαι, κολλυριδας. Χ. ἀζύμου,)] ἀπαλάς. Γἰρί, ο. κάρπωμα] Α. Θ. τυρὸν. 

Χ, ὃς. Τρ. 14. νέα] ἀπάλον. πίον. 1οϑ8. Α. ἀπάλον. ΡΓΪΠΊΔ ΓΔΠ 120. Α. Σ. «πάλο. ὃς. Α. Σ. «πα-- 
λον, Θ. σιον. υἱρί. σιφρνγμ. χύϑι. ἐριετὰ} Α.. ἐνπυριζων (16) ερικὶον. Θ. Θ. (πιεπάοίε [ογίδῃ ΡΓῸ Γ. Θ.) ὁπον. 

((ς, πιιχλ νέγω σατον δ) πτιον. ργΓίπηλ τλῆ 1230. Α. ἐν συρι, Θ. “τιον. ὃς. .Α. ἐν τυρι. ἱποογίυς ἴῃ (δι, ΝΊςο. 
Ηξς τυγραιιπ)λ ϑομαγίςηθεγρίυσπι ροίζυϊληϊ, Ὠχιιοα χιν ἢϊ λά γέα Ρα]}1ο δηῖς γοξεγεπηάυτῃ νἱάετιγ. ΚοΙαυ8, 

ἢ ἵλπα, ἔς ἔογῖς ςοπίπιτυεηάλ. πειφρυγμ.] Α. εν συρι. νε] ροῖ!υβ ἐμπυριῶν. Σ. Θ. “πον. Γἰρτγαγὶῖς εἐρικτοὸν ἴΓΙΌΌΟ. 

ΟΑΡ. 111. ,. τοῦ σωτημου) τῶν εἰρηνικῶν. 118. καρπωμα) πυρον. Χ. [ρ΄ ς, κάρπωμα ] τουρον. ῥΓπγᾶ 

ζόδληι (υι οῖ ΟΠΊΠΙΆ, αυοά (υδξοῖαι (εηλχεὶ ποϊδῆς) 110. 9. καὶ τὴν ὀσῷ.] οε Λοιποι, Καὶ τὸν Κῴκχον. 10. πὶ 

11. κάρπωμα Θ. αρτον. πσυρινον. (ἢ) 1295. 14. κάρπωμα] πυρὸν. 120. 16. κάρπωμα] ἄρτον πυρὸν. (ἢς) Χ. 

ρ΄. Ῥογῖο, ὥρτον προσῷοραν. 1ἀρί. 

ΟΑΡ, ΙΝ. 18. πρὸς τὴν βάσ.] ἐς τὸν ϑεμέλιον. (ἢς) Ἰποεγῖιϑβ τη (δι. Νῖς. 

ΟΑΡ, ΝἹ. 21. σιφυραμ.] πεπλατυσμώην ζιςοτεραν. Χ, Ἑδάεσπλ ϑγηληηδοῆο ἔγίδυῖς Γἰρῦ σεσλατυσμένην. 

ς8. ἐκ κλασμ.] Α. ψώμων. Χ. 428. ἐκτρέψ. αὐτὸ καὶ ἐκκλ.} σμιχϑησιται (0) καὶ βαπτιϑησεται. Χ. 1 ἰρῖ, 
40. ἥτις απ μῦς {π᾿ ἐάν. 1 Θ. καυφη εν ἄωτι. Χ. Ὠυα (πηῖ, τὰ νάςξυγ, ἱπιςγργειατίοπεβ, 

ΠΑΡ. ΥἹΙ. τ. πεὸὶ αἰνέσ.} ἐσὲ ευχάρισιας. ὃς. Ἐδάεσγα Ααυϊᾳ για Χ, τῆς αἰνέσ.] εὐχαριςίας. 1 1ρῖ. 
8. μίασμα] οι ἔπλῃ ἀφγον «ποΐλητο. 108. Α, Σ. «σοδλητεν. ὃς. Α. ἀπόδλητον. οἱ Λοποὶ, ἀργόν. Γ,ἰρί, Θ. 

φϑεγγωλ. (ΠΟ) ὃς. 

ΠΑΡ. ΝΙΠ. 7. κατὰ τὴν ποίησ.Ἶ τω τεχνηματι. 120. 8. τὴν ἀληϑ εἰαν] τελειώσεις. ἰποεγίας ἴῃ ΟΑῖ. Νῖς. 
11. κιδάρως) τὸ Σαμωρωτικὰν, πηλία. Ἰηςογῖωθ ἴῃ (αι, ΝΊς, πιλια. Χ. Γἰρῦς 17. κατέκαυσω] Α. Σ. Θ.᾿ ἐνέπρησεν. «ο΄, 2΄. “- 

ὃς. Α. Σ. Ο. (86) ἐγεσρισαν. 170. μεροηά. ἐνέπρησεν, ηάΔεπλὰβ αυοά Ο εἴ Θ Ἀιεγὶπὶ ΠΟΠΠΌΠαυΑτα Ρέγ- 
ταιῖαῖ. 20. ἐκρρανόμηψη} ἐμελσε. 128. οι Λοιποι, ἐμέλισε. 130. εἰποογίαϑ 1 ἴῃ (ας. Νὶς. 21. κώρπωμα 

“υρον. ὃς, 110. 2ς. καὶ τὸν βραχίονα τὸν δξ. ] οἱ Λοισοὶ, καὶ τὴν κνημίδα" τὴν δεξιάν. Γι ρί. 26. ἐξ ἐλαίου] ἡλιμι- 

μένον. Χ. 

ΠΑΡ. Χ. 1᾿ἰ. συμξιξά(. δηγησασϑα:. Χ. 

ΠΑΡ. ΧΙ]. 4. καϑήσ. ἐν αἷμ. ἀκ. αὖτ. Α. Σ. Θ.. καϑαρισέται π ακαϑαρτῶν. 120. κξ. χαϑισϑ. 
ἐν αἵμ. ἀκ. αὐτ.} Α. Σ. Θ. καϑαρισεται καϑαρισμου ἀκαϑάρτα. ({15}120. ᾿ψερεπάυτῃ, ἢ ἴλη Πηϊ, υἵ ἴῃ σοηλ. 4. 

ΟΑΡ, ΧΙΠ. το. ὅλᾺ] Σ. τὸ ἐκῷφυμα. 1320. 11. ἀφορι(}) Σ. οὐχ ὑπερτεϑήσεται. Τρ. 1,4. ἐκάλυψεν] Σ. ἔκ-- 

λαμπρν. 1,10. ἘἈείεν δά λευκὸν ἡδίπχ (δίεηεηθΒ. 428. τὸ αὐγάζον) Σ. τὸ τηλαυγῆμα. ὃ 5. ὙἘδεοάοείοης 2. “ὲ 

τγιδυπι Ηεχαρία. ς.. εἰ 9, “ἀξογθῶλ οομξμδοειῶς [ἰθρασιε. 26. τὴς ξανϑης} Σ. τῆς ςιλζης. 120. τ «- Φ. τς 

ΟΑΡ. ΧΙΝ. 4- κέδρινον] κυπαρισσον. Χ. νεῷ. ἴοτῖς κυπαριοσινον. ὁ. λήψεται] διαιῷορον. 120. Βείογ δά 
χλωςον (ἰτὶπὶ {δε π8. [Ο. κοτύλην] λογχγν. 1210. Ηας τεΐεσο, φυδῃηησάγα σὰς ποη ἀϊίεγις γοξεγαϊυγ 
ἴῃ Οοάϊςθ. 209. ἀπὸ τῷ ἐλ.}] Α. Σ. τό ἐλαίου; 120. 43. καὶ ᾿Ααρ.] ὁοε Λοιποι, καὶ οἱ ὃ. καὶ πρὸς Ααρ. ὃς. 

34. ἐν κτήσει! οι Λοιποι, εἰς κατασγισιγ. 120. 40. λήψεται] περι «μαρτιας. ΤηΔΓΡῸ ὃς, 1210. 80} ἴεχῖι ἢς 
εγδλῖ εἀεπάμπη. οσγο, οι. Λοίποι ργϑηλ αι Παδυϊῆς νιἀεηΐαςγ Παῖς ἴῃ 170. 

ΠΑΡ. ΧΡ. 8. προσσιλ.}] το σωμα πτυση. Χ. Ῥετγίίπεγε νἹἀεηῖυγ τὸ σωμα δ( λουσέϊαι ἱπῖτα. τὸ Σαμαρει- 

τικὸν, στύση. 1 ἰρί, ἐσιάλισε δηλοῖ ἐκάπρισε. Ἰποεγίιβ ἴῃ (αϊ. ΝΊς. 
ΟΑΡ. ΧΥῚ. 22. ἀζατον] γαζαρα. Χ. Τἰρί. 24. τὸ ὁλοκαύτ.) κωρπωματα. 120. 

ΠΑΡ. ΧΙ]. 14. αἷμα αὐτοῦ ἐς !] Σ. τὸ αἷμα αὐτῆς ἤνωται. Γ[ρί. Σ, τω αἰμάτι αὐτου ἡγωται. ὃς. 

ΓΑΡ, ΧΙ. 17. ἀσέφημα) Σ. μύσος. Θ. ζέμμα. Γἰρίς. 8. ἀντίζιλον) λιίμμα αὐτῆς. Χ. 2ς. προσώχϑ, 
6 Α 

“ὦ 



ΠῚ Ρ 

ἿΣ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉὐῬ ΤΕΥΝΙΤΊΙΟΥΟΜ. 

---οὐτηςἾ ἀπεξαλιν ἡ γὴ τὲς ἐνοικουγτας. Χ, 72,120. [᾿ρΐ, Ῥοττο, εξορισεν. Χ. 28. προσοχϑίση δζο.] ἐξοριση. Χι 
Θ. ἀπέξαλεν ἡ γῆ τὸς ἐνοικδντας. Α.. ἔξηρεν ἡ γὴ τὰς ἐνοικούντως. ᾿ποογίᾳ5 ἴη (Δί. Νις. Ημυς ἀπ Ροϊεγαηπγο ᾿πίεγο 
Ργεϊδτιοηεβ γείεγυηταγ; (εξ ρεγίπεγε νἀεηίυγ δά σογὰ. 2ς. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ. 4. εἰδώλ.} τοῖς ἐλείλειμ. Χ, 8ς, εἴ, πῇ ἀποά τηΔ]6 ἐλειλεις, 120. ς. σωτηρίε} εἰρηνικῶν. 120. 
Εἰ ρηνικὸν ἑρμηνεύεται ἡ τὸ σωτηρίου ϑυσία. Ῥτοοορ. ἴῃ (αἴ. Νίς. 77. ὥϑυ]όν) Α. Φεγγουλ. Σ. αποῦλητον. 1 40. 

ΗΙς νεζὸ τηϊογηγχυϊδηΐυγ, αἱ νάεῖυτς, Α. (. ρῖο Θ. Α. Α. ἀποῦλητον. Χ. Ἰηοογῖυβ ἴῃ (δῖ. Νιο. 10. ὅ 

κατοχ,.. ἑτεροῦ.] Σ. οὐχ, ὑποξαλεις ἀνομοιοφυλω. 28:.. :2ῆ: σπερικ. τὴν ἀκαϑ'. αὐτῷ} ἀκροξυς εῖτε τὴν ἀκροξυςίαν 
αὐτῷ. Τι ὶρί. οἱ Λοιποί φασιν, ἀκροξυ ἥξι ([1ς) τὴν ἀκροῦυς-. αὐτῶν. ποογίαβ ἴη (αἴ. Νς. 2ς. σροσϑ', ὑμ. τὰ γ. 

αὐτ. Σ. ανώγοντες τὸ γένημώ αὐτου. 128. Ηδς ἢ νετγὰ Πηῖ, δα αι 46 ἰερεηάο ἀναγνωςέον ἀἸΧεΓΑΠ., ΡΓῸ 1η- 

ἀϊθι]ς μαδεπάδλ. 27. ὅ τοϑιήσ.----ὐμῶν 19] Θ. οὐ χυκλωώσετε τὸ φααϑ' τῆς κχεφαλης. Χ. Γ,ρί. Ἱποεγίαβ τὴ (δῖ. 

ΝΙς. σισόην] παρηγυρήσμα {αρταίογιρῆς γεοθηβ τηᾶηυ8, τού. Ιμερεηδυπὶ σπεριγυρισμω. ἘΠῚς δυΐετη νἹάεταγ 
ε]υἴάεηι οτίρίη!5 ἃς περιγυρίδας, εἴ πεεριγυρίδω, ἴῃ 1,Ἔχὶοὶα Ἡίγοθιι, Ογγῖ]]}} Μ55. εἰ ῬΏΟΤΙ ; 1. ε. 115 ἘΧΡΙΕ 
σδητιθιι8, περιφερείας, εἴ περιφερείαν. Ετ η ΟἸἹοῆαγιο υςδηρι, σΖυαηαυδηι ἤθη γεροηδίῃγ τρίμμι τρεριγύρισμα, 
Παδεῖυγ ἴάπλθῃ γυείζειν, κυκλοῦν, εἰγομηηγε, νετθαπλ σορπαΐατη. 80] ςεῖ ἴῃ τοϊυηάμπι 6] υἵπχοα! τοηίαγα 
βετὶ (ο]εδαῖ : εἴ ἴῃ "ἴα ποιίοης ροηϊζαγ Ηὶς περικυκλώσες ΔΌ Ααυ1α, εἰ περιξυρήσετε ἃ ϑγηγηαοῆο. 20. ἀνο- 
μίας} ξιμμα εςιν. (ῃἢς) Χ. Τρ ἄμμα. 120. 44. προσπορευέμ.} ὁ προσηλυτεύων. 1 1ρί. 

ΠΑΡ. ΧΧ. 2. τὸ ἔϑν. τὸ ἐπὶ τῆς γ. ο λαὸς τῆς γι Χ. 6. ἐπακολ.} ἐκκλινή ὅζο. ὩΓ 1η ἩΈΧΑρ] 15. Χ, 120. 

9. κακῶς εἴπη] κατηράσατο. καϑυῦριση. Χ. 13. βδέλυγμα ἐποίησαν) ἀπειρημένν..... Χ, Ταρί. Εοτγίς δὲ 
ΓΡΡΙεπάυπι ἐποιησαν. |Ι4ε Ηεχαρία. ϑαΐελ ἐποησαν. 110. Εταῖ ἑογῖς ἴῃ δγοῃεῖγρο, Θ. ϑαξελ ἐπ. 
14. ἐν τυρὶ κατάκ.} Αλλος Φησὶν, αἴμω αὐτῶν ἐν αὐτοῖς. Ἰπσετίαβ ἴῃ (Δι, Νις. ἘἈπείεγεηάυγα ἔογίε δά σου. 16.. 

16. ἕνοχ. εἰσ!) αἰματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς. 120. 10. τὴν γὼρ οἰκειότ.) στι τὸ λιμμᾶ αὐτὰ (Ὁ ἴεχῖα οἱϊανογαπι εχ Χ. 
ΝΌΙ]]επη πυης υἵ ἴῃ 115 τὸ αἰμώ ἰερεγεῖασγι οτι τὸ αἰμώ αὐτου ΟἸἰϊανεγάγη 1δ14. ου το. ἴπ 115 τεροηεηάαπὶ 

Ῥοῖϊα5 νἱάδτυγ τὸ λιμμώ νεϊ λειμμα. ᾽4ς ΗΧΑΡΪΆ 14 καρ. ΧΡ", 6, εἴ ϑομαγέςηθοΓρ. 841. 20. μετὼ τῆς 

σύ γεν: αὐτοῦ] το Σαμαρριτινην, μέτα γυναικος αδελφης ΘΕ ἄντου. ζ7, 723. τὸ Σαμαρ. μετὰ γυναικὸς ἀδελφὲ τὴ τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ. Ἰησεγῖα5 1η (δῖ, ΝΟ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. ς. ξυρηϑ. τ΄. κεῷ.}..... ϑησεῦϑε το φααϑ. 120. 6. τὼς γὰρ---Θιοῦ αὐτῶν 25] οτι τὰ τσυρῶ Κυριου 

ἄρτους του Θέου ἀντῶν. 120. 

ΠΑΡ. ΧΧΙΠ. 11. τῶν ἄρτων αὐτϑ] Ο.... .. τῶν ἁγίων. Α. Σ. αὐτὰ (ῆς, Ἰερ. ἔοτίθ, Ο. των ἁγίων αυτε, Α. 
Σ.} «Ὁ τῆς τροφῆς αὐτῇ. Θ. Φαγονται εν τοῖς γιοις αὐτῆ. 110. 24. ἐχκτεϑλιμμ.} Α. ἐκκεκολαμμένον, 1 1ρῖ. 

ΟΑΡ. ΧΧΠΙ. τι. τῇ ἐπαύρ.] τὴ (ᾳυοτηοάο εγαὶ (Ὁ ἴεχῖα δἀεηάιπι) μέτω τὸ σαδδατον. Χ, Τρ, τῆς 
πρώτ.) τὰ σαδθατέ. ταλῦρο (υϊ εἐγαῖ {Ὁ τοχῖα ποίδηδυμα) ὃς. 29. ταπενωϑθϑήσ.} νηςτυσὴ ἐγκρατως. Χ 
νης εύσει ἔγκρατ. Τρ. 40. καὶ ἱτέας---γενιὼς ὑμῶν) Γ,εἴξοηε5 Αα4υ115 εἴ ϑυγαγηδοῆὶ, [ςἀ ἤης ποπυης αἴτιος 
αὺς, εἴ ἴυχα Ο. Θ. εοάεῃχ ογάϊηςε, αὰο εὐἀυηίυγ ἴῃ ἩΘΧΑρ]15, γθοῖῖαῖ σαϊάδη,, (εἀ Παδεῖ, ἴῃ ἰεᾷίοης Ααυμ]α, 
Κυριου Κυριου Θεε---εορτάσετε---νίιαυτα ὅζς.---εἴ 1η Ἰεδποηθα5 Ο. Θ. εἰς χειμαρρθς. 120. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ. 6. ϑέματα] ςοιίδασεις. ὃς. [τὰ {Ὁ ἴόχῆι εὐϊάϊτηιβ, εἴ δὺς ςεγῖς, υἱ Μοηξβυςοη. δἀϊάϊτ, 
τείετι (οάεχ. Ηος δυΐεῃῃ, ἰπαυᾶτλ ἐυϊυγαγη νογδὶ ςοιδάζειν, ρεττίηοτε δὰ ἐπιϑήσετε, αἱ νάϊ εἴ πχοηαυϊῖ 
ϑομαγίοηθδεγριαβ, ἀοοθδυπὶ ἐα αὰ (Ὁ τεχῦι ποίανίτηυβ Δἀ νοςςπὶ ἐσιϑήσε!ε Ἰῃ ΡΓΟΧΊΓΩΟ σοτητηδΐθ. 0. ἐν 
τόπωῳ.--ἐξηλϑεν] Τ,οξξίοπε5 Δαυ]δ, Τ πεοάοιίοη!ϑ, ϑΥσαγΊ Δ ἢΙ, εἴ Ο. ογάϊηε μος τγεοϊϊδῖ φυϊάςπ, (εἀ Παδεῖ 

1ὴ ἰεδείοπς ΑΔ011.5, τσυρων Κυριω, ακρίξασμος αἰώνιος, καὶ ἐζηλϑεν ὅζο.---εἴ ἴη ΠΠ1Δ ΘΥτΊ Δ ΟὮ, ὠγιώ ἁγίων ὅζο.---εἴ 
1ὴ 1 τῶν Ο, «γιῶν αὐτω ὄζος. ὃς. 

ΟΑΡ. ΧΧΝ. ς. τοῦ ἁγιάσμ. σε) τὸ Σαμαρειτικὸν, ἀπὸ τῶν ν χερσῶν σϑ. Ἰποογῖυβ ἰη (αῖ. Νὶς. 11, ἀφέσεως] 

Θ. Ιωζηλ. Α. παραφέρων. (ῃς) Χ. ρ΄, 23. εδαίωσιν βεδηλωσιν. Α. παγκτησιαν. Σ. αλυτραῖον. 120. 46. ἀδὲ 

᾿ πλήϑει Οἱ Λοιποὶ, ἀδὲ ἐπὶ πλεονασμῶ. Ἰποογῖιδ ἰη (αὶ Νὶς. ς2. τῆς ἀφέσ.} του Ἰωζηλ. 110. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΙ. 18. ἑπ]ώκ.] ἐπίαπλασιως. Χ. 40. καὶ οἱ καταλειῷ. ὅζς.} ,εδῖοηε8 Θ. Α. Σ. δος ογάϊης 
τεσεηίεηβ, δαδεῖ ἴη ἰεέξίοης Τ μεοἀοιοηΐς κατωλειῴϑεντες υμιν ὅζο. εἴ ἴῃ Ααυ 1] ἐν ἀνομία αὐτῶν ὅζο. ὃς. 

ΠΑΡ. ΧΧΥῚΙ. 26. καὶ πᾶν πρώϊότοκ. ὅς.}. Ι,οἔλιοηόβ Ο. Α. Θ. Σ. δος ογάϊης σεοεπίθηϊ ὃς, εἴ 10. 866 
14 νατιδηΐ : Ο. και πᾶς πρρτοτοκῤν 140.- τῷ Κυρίῳ τὸ, 110.-- ὦν »β88:- -- ὃ καϑαγιασε, 110, Εἴ ϑχ, ἀγιάσει 

ὃς.--- ἀδεὲς, 120.-- τε Βέγστπῦυε,, 130. Α......ἤχαρτω Καρω ὦ “ἃ ς.--- ἐν χτήνισι 120.--ο (αν βὲς ἐαν βοσ- 
κημα ὅζο. 180. Θ. πρωτότοκον ὁ ἂν ὃς, 120. Σ, .... [Ὧν᾽ βοσχημα... .--α ἐσίν ΑΠΑΪ , 110. 


